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Tlačová správa 
 

Q1 2015: Solídny dopyt na trhu technického spo-
trebného tovaru 

Výsledky GfK TEMAX® Slovensko za prvý kvartál 2015 

Praha, 25. máj 2015 – V prvom štvrťroku zaznamenal trh technického 

spotrebného tovaru medziročne nárast o viac ako 8 percent 

v hodnotovom vyjadrení. Najvyššiu dynamiku má sektor telekomuni-

kácií a dopyt sa zvyšoval aj vo všetkých ostatných sektoroch 

s výnimkou foto.  

 

Vývoj hodnoty predaja technického tovaru na Slovensku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: GfK TEMAX® Slovakia, GfK  

 

Telekomunikácie: opäť dvojciferný nárast 

Trh telekomunikácií vykázal oproti rovnakému obdobiu minulého roka ná-

rast o takmer 23 percent z hľadiska hodnoty a udržuje si tak dlhodobo pozi-

tívny vývoj. Celý trh pozitívne ovplyvňuje vývoj smartfónov, ktoré tvoria 

kľúčovú kategóriu. 
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Spotrebná elektronika: Stabilný trh 

V prvom kvartáli roku 2015 skončil trh spotrebnej elektroniky na obdobnej 

úrovni ako v rovnakom období predchádzajúceho roku. Je to dané stabil-

ným trhom televízorov, kde pokračuje presun spotrebiteľského dopytu sme-

rom k väčším uhlopriečkam a vybavenejším modelom. 

Pokračuje oživenie audio trhu, kde v prvom štvrťroku rastú všetky kategó-

rie: stolné audio systémy, reproduktory, HiFi komponenty aj rádio prístroje. 

Vďaka akčným videokamerám sa do pozitívnych čísiel dostali opäť aj vide-

okamery. 

Foto trh:  prepad pokračuje aj v Q1 2015 

Trh digitálnych fotoaparátov sa naďalej ocitá v dvojciferných červených 

číslach. V prvom štvrťroku tak trh medziročne klesal v hodnotovom vyjad-

rení o viac ako 22 percent. Za negatívnym vývojom v tomto štvrťroku stoja 

predovšetkým zrkadlovky. 

Malé domáce spotrebiče: Trh naďalej rastie 

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka,  trh malých domácich 

spotrebičov rástol o takmer 10 percent. 

Zubná hygiena je kategória, ktorá zaznamenala najvýraznejší dvojciferný 

rast, avšak dvojciferný rast môžeme vidieť aj v ďalších produktových skupi-

nách ako sú kávovary, sušiče vlasov, prípadne vysávače. 

Jedinou produktovou skupinou, ktorá medziročne v hodnote zaznamenala 

prepad, sú rýchlovarné kanvice. 

Veľké domáce spotrebiče: Trh naďalej solídne rastie 

V prvom kvartáli roku 2015 trh s veľkými domácimi spotrebičmi dosiahol 

v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku solídny dvojci-

ferný rast.  

Pozitívny vývoj v kusovom aj hodnotovom vyjadrení môžeme vidieť vo 

všetkých produktových skupinách, s najvyššou dynamikou rastú sušičky. 

Informačné technológie: mierny rast trhu 

V prvom štvrťroku sektor informačných technológií medziročne vzrástol 

o viac ako 3 percentá z hľadiska hodnoty. Trh pozitívne ovplyvnili stolné a 

prenosné počítače a rovnako monitory. Obratový nárast týchto kategórií sa 

pohyboval okolo 10 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého 

roku. Naopak tablety zotrvávajú v červených číslach, a to ako v kusovom, 

tak aj hodnotovom vyjadrení. Prenosné počítače stále výrazne ovplyvňujú 

lacné Bing zariadenia, ktoré aj naďalej znižujú priemernú cenu celej kate-

górie. 



 

3 

 

Kancelárska technika: pozitívny vývoj vďaka multifunkčným zariade-

niam 

Tržby v sektore kancelárskej techniky zaznamenali v porovnaní s minulým 

prvým štvrťrokom pozitívny vývoj. Celková hodnota predajov medziročne 

vzrástla o 5 percent. Rast tržieb ovplyvňujú najmä výsledky multifunkčných 

zariadení, ktoré sú najpredávanejšou produktovou skupinou. V segmente 

atramentovej tlače sa dopyt presúva k pokročilejším zariadeniam s vyššou 

obstarávacou cenou a nižšími prevádzkovými nákladmi. 

 

GfK TEMAX® Slovakia: Spotrebiteľská dôvera sa mierne zvyšuje   

Spotrebiteľská dôvera sa mierne zvyšuje a to má pozitívny dopad na predaj 

technického spotrebného tovaru. 

Sumár v tabuľke 

 

Zdroj: GfK TEMAX® Slovakia, GfK  

 

Prieskum 

GfK TEMAX® je index sledovanosti technického spotrebného tovaru na 

trhu, ktorý vyvinula spoločnosť GfK. Výsledky sú založené na pravidelných 

prieskumoch uskutočňovaných v maloobchodnom paneli GfK. Maloob-

chodný panel sa skladá z viac ako 425 000 maloobchodných predajní 

z celého sveta. Od februára 2009 GfK zostavuje GfK TEMAX®  na medzi-

národnej úrovni vo viac ako 30 krajinách. Je to prvý index, ktorý zahŕňa 

všetky trhy s technickým spotrebným tovarom z mnohých krajín. Všetky 

reporty a tlačové správy sú dostupné na  www.gfktemax.com. 

Pokiaľ sa odkazujete na informácie z tejto tlačovej správy alebo zo stránok 

www.gfktemax.com, GfK TEMAX musí byť vyslovene uvedený ako zdroj. 

Pre ďalšie informácie kontaktuje prosím: 

http://www.gfktemax.com/
http://www.gfktemax.com/
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Zdeněk Bárta, tel: +420 296 555 660, zdenek.barta@gfk.com  

O GfK 

GfK je dôveryhodným zdrojom relevantných informácií o trhu a spotrebite-

ľoch, ktoré umožňujú klientom sa lepšie rozhodovať. Viac ako 13 000 od-

borníkov na prieskum trhu spojilo svoju vášeň s 80-ročnou skúsenosťou 

GfK. To umožňuje GfK utvoriť globálny pohľad, doplnený znalosťou miest-

nych trhov, vo viac ako 100 krajinách sveta. Pomocou inovatívnych techno-

lógií a najvhodnejších metód spracováva GfK veľké objemy dát a z ich 

výsledkov umožňuje svojim klientom zlepšiť konkurencieschopnosť a obo-

hatiť ich o spotrebiteľské skúsenosti a voľby. 

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte  www.gfk.com alebo sledujte GfK na 

Twitteri: https://twitter.com/GfK_en. 

 
 
Responsible under press legislation  
GfK SE, Corporate Communications 
Marion Eisenblätter 
Nordwestring 101 
D-90419 Nuremberg 
Tel. +49 911 395-2645 
Fax +49 911 395-4041 
public.relations@gfk.com 
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