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Tlačová správa 
 

‘Progresívni spotrebitelia’ majú záujem o tzv. 

Connected cars 

 U všetkých katégórií vodičov je najobľúbenejší koncept ‘ultra safe’ 

bezpečného automobilu, po ňom nasleduje (koncept ‘data tracker’) 

– auto, ktoré robí diagnostiku, kontroluje náklady na opravy a 

automaticky zaznamenáva údaje o nehodách 

 Núdzové brzdenie, príprava na potenciálnu nehodu a záznam a  

prenos kľúčových dát  - sú najatraktívnejšie  bezpečnostné 

charakteristiky 

 Progresívni spotrebitelia uprednostňujú vybavenie automobilu 

systémem 'rozpoznávania reči', zatiaľ čo bežní spotrebitelia volia 

vyhľadávanie záujmových bodov, ako napr. miest na parkovanie. 

Norimberk, 9. apríla 2015 - V nedávnom prieskume realizovanom v Brazílii, 

Nemecku, Rusku, Veľkej Británii, USA a Číne malo 5 800 spotrebiteľov 

odpovedať na otázku, aký typ connected car, teda automobilu prepojeného 

s vodičom, internetom, ďalšími vozidlami a dopravnou inštruktorkou, ich 

najviac oslovuje. Spotrebiteľský segment, ktorý GfK označuje ako 

´progresívni spotrebitelia´ (leading edge consumers´ = LEC) hodnotil všetky 

typy týchto konceptov v porovnaní s bežnými spotrebiteľmi ako veľmi 

atraktívne alebo mimoriadne atraktívne.  

Frank Härtl, Global Lead for Automotive v GfK uvádza: "Progresívni 

spotrebitelia majú pre automobilový priemysel dvojnásobnú cenu. Pre 

predaj connected cars predstavujú ´skvelú príležitosť´. Veľmi skoro po 

uvedení produktu na trh tiež indikujú, kam by sa zvyšné segmenty mohli 

uberať, pretože idea connected cars sa už pevne uchytila a je stále 

populárnejšia." 

Progresívnych, ale aj bežných spotrebiteľov najviac oslovujú dva koncepty, 

a síce ultra bezpečné auto (ultra-safe), ktoré vďaka prepojeniu s inými 

vozidlami a vďaka integrovaným kamerám zaisťuje maximálne bezpečnú 

jazdu (96 a 87 percent) a tzv. data tracker, čo je auto, ktoré sleduje a 

vyhodnocuje dáta týkajúce sa využitia vozu, robí diagnostiku, kontroluje 

náklady na opravy a automaticky zaznamenáva údaje o nehodách (91 a 79 

percent). 

Na treťom mieste je u progresívnych spotrebiteľov auto, ktoré vie, akú 

zábavu v aute preferujú (90 percent), zatiaľ čo u bežných spotrebiteľov je 

na treťom mieste ´sebestačný voz´- teda silný, ale ľahký elektromobil (73 

percent). 
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Posledné miesto obsadil v oboch skupinách spotrebiteľov koncept 

nezávislého auta. Pretože bol hodnotený nižšie ako ostatné predkladané  

koncepty, stále je považovaný za príťažlivý - v skupine LEC ho volilo viac 

ako tri štvrtiny respondentov (81 percent) a v skupine bežných 

spotrebiteľov dve tretiny respondentov (66 percent). 

Zábava a možnosť pripojenia 

Ponuku zábavy a možnosť pripojenia hodnotili progresívni spotrebitelia 

veľmi vysoko, pričom najpríťažlivejšie pre respondentov bolo 

rozpoznávanie reči v kabíne auta (86 percent), po ňom nasledoval wifi 

hotspot a palubné systémy k nahrávaniu udalostí (obe možnosti získali 84 

percent) a ako tretie sa umiestnilo vyhľadávanie záujmových bodov, napr. 

miesta na parkovanie (83 percent). Ako posledná skončila možnosť 

zábavy, ale dosiahla pritom 79 percent - spotrebitelia túto funkciu 

považovali za príťažlivú. 

Toto hodnotenie je obzvlášť zaujímavé v porovnaní s odpoveďami bežných 

spotrebiteľov. Táto skupina považovala za najzaujímavejšiu funkciu 

vyhľadávania záujmových bodov, ktorá ale pritom dosiahla iba 57 percent 

obľúbenosti. Po nej nasledovalo rozpoznávanie reči, wifi hotspot, palubné 

systémy na nahrávaniu udalostí - všetko s 56 percentami. Aj tu zábava 

skončila na poslednom mieste - táto funkcia oslovila menej ako polovicu 

respondentov (47 percent). 

 
View the infographic full size1 

Podrobnejšie informácie o výsledkoch prieskumu GfK zameraného na  

connected cars a progresívnych spotrebiteľov (Connected Car and Leading 

Edge Consumer) vám poskytne Frank Härtl, ktorého môžete kontaktovať 

na adrese frank.haertl@gfk.com alebo na telefónnom čísle +49 911 395 

3772. 

http://www.gfk.com/Documents/GfK_ConnectedCar_Infographic.pdf
mailto:frank.haertl@gfk.com
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Prieskum 

GfK oslovila 5 800 spotrebiteľov vo veku od 16 rokov a viac, ktorí majú 

vodičský preukaz. Terénny prieskum bol realizovaný v Brazílii, Nemecku, 

Rusku, Veľkej Británii, USA a Číne do novembra 2014. Do kategórie  

progresívnych spotrebiteľov môže byť zaradený človek, ktorý spĺňa 

najmenej dve z troch kritérií. Využíva novinky na trhu, radí sa s ostatnými, 

čo si má kúpiť a nakupovanie je pre neho zábava. 

 

O spoločnosti GfK 

Spoločnosť GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní dôležitých 

informácií o trhu a o spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom prijímať lepšie 

rozhodnutia. V spoločnosti GfK kombinujeme prácu a nadšenie viac ako 

13 000 expertov na prieskum trhu s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti 

vedeckej práce s dátami. To spoločnosti GfK umožňuje poskytovať životne 

dôležité globálne informácie kombinované so znalosťou miestnych trhov vo 

viac ako 100 krajinách celého sveta. Vďaka inovatívnym technológiám a 

vedeckému spracovaniu dát dokážeme v spoločnosti GfK transformovať 

veľké objemy dát na inteligentné a relevantné údaje a umožniť tak našim 

klientom získať konkurenčný náskok a obohatiť skúsenosti, zážitky a výber 

svojich spotrebiteľov a zákazníkov. 

Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránke  www.gfk.com, 

prípadne nás môžete sledovať na Twitteri: https://twitter.com/GfK_en. 
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