
 

 

Tlačová správa  
 

Populárna zostáva vanilková a čokoladová 

Bratislava, 29. júna 2015 – Aj keď zmrzlinu ponúkajú obchody 

svojim zákazníkom po celý rok, ľudia ju najviac nakupujú počas 

letných mesiacov. Zmrzlinu si domov kúpi 8 domácností z 10, 

najviac dve tretiny kupujúcich si kúpi zmrzlinu v akcii. Aj keď 

už dnes existujú príchute rôznych druhov, stále najviac 

prevyšujú tie klasické – čokoládová a vanilková. 

 

Zmrzlinu kupujeme aj mimo leta 

 

Zmrzlina je jednoznačne tovarom, ktorý sa spája predovšetkým s teplým 

obdobím a je neodmysliteľnou súčasťou leta. Už samotný charakter tohto 

produktu teda naznačuje sezónnosť v nákupoch domácností. „Zmrzlinu si 

kupujeme síce pri rôznych príležitostiach počas celého roka, v letných 

mesiacoch však priláka päť až šesťnásobne vyšší počet kupujúcich ako 

v mimosezónnych mesiacoch,“ hovorí Anna Kissová, Team Leader GfK 

Consumer Panel Services. Nástup sezóny sledujeme v domácej spotrebe 

už od apríla, vrchol dosahuje počas mesiacov  jún až august. 

 

Akcie zväčšujú nákup 

 

Zmrzlinu na domácu spotrebu nakupujeme približne 10-krát za rok. 

Najvyššiu spotrebu zmrzliny majú viacčlenné rodiny s deťmi nad 15 rokov 

alebo rodiny s dospelými členmi žijúce v mestách. 

 

Nákup v zľave využije ročne 65 percent kupujúcich. Väčšia časť 

domácností nakupuje v akcii aj mimo nej. V zľave nakúpime v priemere 

o 13 percent výhodnejšie, čo môže byť impulzom vložiť si do košíka viac. 

Počas akcie je nákupný košík so zmrzlinou väčší približne o štvrtinu. Akcie 

vo väčšej miere využívajú menšie domácnosti a najviac domácnosti na 

východnom Slovensku. 

 

 

Kupujeme značkové produkty aj privátne značky 

 

Značkové produkty v kategórii zmrzliny na domácu spotrebu dopĺňajú aj 

vlastné značky maloobchodných reťazcov, ktoré sa cenovo pohybujú 

približne dve pätiny pod cenou značkových výrobkov. Jedna pätina 

kupujúcich zmrzliny nakupuje iba značkové výrobky. Vyše tri pätiny 

nakupujúcich (61 percent) kupuje značkové výrobky, ako aj privátne značky 

zmrzlín. 
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Pestrá ponuka príchutí  

 

Zmrzlina je kategóriou, kde sa v rámci príchutí nekladú žiadne medze 

fantázii. Preto okrem klasických ovocných, vanilkových, jogurtových, 

čokoládových a orieškových príchutí zaznamenávame v nákupoch 

domácností aj nové príchute, napríklad latte macchiato, marcipán, brandy, 

sušienky a smotana, cheesecake, cola, perník, či rôzne iné kombinácie. Aj 

napriek tomu, že týchto noviniek pribúda na pultoch, aj v našich nákupných 

košíkoch, stále v nákupoch domácností dominujú dve základné klasické 

príchute, a to vanilková a čokoládová. 

 

 

O prieskume  

Všetky uvedené informácie pochádzajú z kontinuálneho monitoringu 

nákupného správania domácností GfK Consumer Panel Services za rok 

2014. GfK Consumer Panel Services sleduje nákupy rychloobrátkového 

tovaru na reprezentatívnej vzorke 1500 slovenských domácností. 

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 80-ročnými 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 

ich 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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