
GfK Shopping4Eggs
Vajcia v nákupoch domácností

Multiklientska štúdia

Váš sprievodca spotrebiteľskými 
a nákupnými trendmi v kategórii vajec



Štúdia poskytuje informácie zo štyroch oblastí:  

ČO? Štruktúra trhu vajec
 » vývoj trhu a činitele ovplyvňujúce jeho vývoj

 » dôležitosť kategórie v rámci FMCG

 » členenie vajec podľa spôsobu chovu nosníc 

 » segmentácia trhu podľa veľkostných tried vajec 

 » nákupy z hľadiska veľkosti balenia vajec 

 » domáce vajcia verzus vajcia z dovozu

 » najvýznamnejší producenti 

 » postavenie privátnych značiek

KDE? Miesta nákupov vajec

 » nákupy v reťazcoch, alternatívne miesta nákupov 
(farmy, trhy a pod.), domáca produkcia 

 » významnosť moderného a tradičného trhu 

 » preferencia nákupných kanálov a úloha diskontov

 » dôležitosť reťazcov
 
KTO? Profil kupujúcich vajec

 » profil kupujúcich podľa životného cyklu 

 » profil kupujúcich podľa veľkosti sídla
 
ZA KOĽKO? Cenový vývoj na trhu vajec

 » podiel nákupov v akciovej a v štandardnej cene

 » vývoj priemernej výšky zľavy 

 » výdavky domácností pri nákupe v akcii 
a v štandardnej cene

 » vplyv vývoja cien na počet kupujúcich a zakúpený 
objem

 
 
 
 
 

PRE VIAC INFORMÁCIÍ NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE

GfK. Growth from Knowledge

Ladislav Csengeri | ladislav.csengeri@gfk.com | +421 903 920 372
Nina Páleníková | nina.palenikova@gfk.com | +421 914 331 001
alebo navštívte www.gfk.com/sk

GfK Shopping4Eggs
 
Voľnopredajná štúdia poskytujúca informácie o trhu vajec z pohľadu nákupného správania domácností. 
Je založená na analýze reálnych nákupov a vychádza z unikátneho pohľadu kontinuálneho prieskumu 
Spotrebiteľského panelu na Slovensku a v Českej republike. Štúdia odhaľuje trendy na trhu vajec 
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 
1 500 domácností na Slovensku a 2 000 
domácností v Českej republike. 

Investice:

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

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

Dodanie:

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


