
GfK Shopping4Butter
Maslo v nákupoch domácností

Multiklientska štúdia

Váš sprievodca spotrebiteľskými 
a nákupnými trendmi v kategórii masla



Štúdia poskytuje informácie zo štyroch 
kľúčových oblastí:  

ČO? Determinanty trhu masla

 » charakteristika trhu žltých tukov 

 » preferencie v použití masla, margarínu a tzv. melanží

 » spotrebiteľské správanie a jeho štruktúra

 » top značky na trhu masla

 » sezónnosť a jej vplyv

 » cenová elasticita masla a trendy v reakcii 
na rastúcu cenu

KDE? Štruktúra maloobchodného prostredia

 » segmentácia trhu vrátane moderných a tradičných 
nákupných kanálov 

 » vývoj nákupných kanálov a jednotlivých reťazcov

 » presuny výdavkov domácností medzi nákupnými 
kanálmi v čase

 
KTO? Profil kupujúcich masla

 » segmentácia kupujúcich masla podľa životného 
cyklu

 » segmentácia kupujúcich masla podľa veľkosti 
bydliska a kraja

 » najintenzívnejšie sociodemografické skupiny

 » cenové indexy jednotlivých sociodemografických 
skupín

 
ZA KOĽKO? Dynamika cien

 » vývoj priemernej ceny masla v čase

 » vplyv akciových nákupov a porovnanie trhu masla 
versus trhu rychloobrátkového tovaru

 » cenové intervaly, v ktorých nakupuje najviac 
domácností a porovnanie období pred a po zdražení 

PRE VIAC INFORMÁCIÍ NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE

GfK. Growth from Knowledge

Ladislav Csengeri | ladislav.csengeri@gfk.com | +421 903 920 372
Hana Dytrtová | hana.dytrtova@gfk.com | +420 734 261 843
alebo navštívte www.gfk.com/sk
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Voľnopredajná štúdia založená na analýze reálnych nákupov, vychádzajúca z unikátneho pohľadu 
kontinuálneho prieskumu Spotrebiteľského panelu v Českej a Slovenskej republike. Štúdia odhaľuje 
trendy na trhu masla so zameraním sa na jeho špecifické oblasti, pričom pokrýva celý trh od výrobcov 
až po reťazce. 

 
Parametre výskumu:

 »  GfK Consumer Panel – Spotrebiteľský panel GfK 
kontinuálne monitorujúci reálne nakupovanie 
domácností v krajine na reprezentatívnej vzorke 
1500 domácností na Slovensku a 2000 domácností 
v Českej republike. 

Investice:

 » investícia za štúdiu za Českú republiku: 49 500 Kč 
bez DPH

 » investícia za štúdiu za Slovensko: 1 990 EUR 
bez DPH

Dodanie:

 » výstup v pdf formáte do 10 pracovných dní 
od písomného potvrdenia objednávky


