4 000 SPOTŘEBITELŮ ROZHODLO
O NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍCH
ZNAČKÁCH ROKU 2021!
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Nejdůležitější je důvěra a stabilita

V turbulentní době a stále probíhající covidové pandemii hrají důvěra a stabilita pro zákazníky klíčovou roli. A to samozřejmě
platí také pro značky, kterým spotřebitelé dávají svůj hlas nejen v nákupních košících, ale také v rámci marketingového
ocenění Nejdůvěryhodnější značka. V letošním roce se o hlas čtyř tisíc spotřebitelů v unikátním průzkumu ucházelo přes
700 značek v 80 kategoriích. Slavnostního vyhlášení a galavečera se v Martinickém paláci na Hradčanském náměstí v Praze
zúčastnily téměř dvě stovky hostů. Ceny převzali jak zástupci značek, stálic na tuzemském trhu, tak i úplní nováčci.
„Češi jsou konzervativní, a v kategoriích
tak vítězí stejné značky, což současně potvrzuje jejich vlastní důvěryhodnost. My se
zároveň každý rok snažíme kategorie rozšířit tak, aby odpovídaly aktuálním trendům,“
říká Lukáš Matějka, manažer marketingové
skupiny pořádající společnosti Atoz Group.
Dodává, že pandemie covidu ovlivnila naprosto všechno, tedy i program Nejdůvěryhodnějších značky, který se v loňském roce
musel obejít bez slavnostního galavečera.
O to víc společnost Atoz Group investovala
do marketingové a PR podpory oceněných
značek. „Z výsledků letošního ročníku je
zřejmé, že právě v probíhající pandemii se
zákazníci obracejí na ty značky, kterým
nejvíce důvěřují,“ dodává Lukáš Matějka.
Letošní ročník zahrnuje historicky největší
počet kategorií, je jich už 80. Mezi nováčky
jsou například kategorie spojené se zdravím, robotické vysavače či sekačky. „Právě
to jsou kategorie, které na trhu dynamicky
rostou,“ připomíná Lukáš Matějka. Nově
byly oceněny i značky služeb a institucí,
třeba poskytovatelé stravenkových a benefitních karet. A přibyly také nové kategorie
lékárenských produktů.

Češi jsou stále značně konzervativní
Konzervativnost dokládá fakt, že osm
značek obsadilo první příčku ve spotřebitelských srdcích už posedmé, tedy napříč
všemi ročníky. Jedná se o značky Kofola,
Dr. Max, dm drogerie, Pilsner Urquell, Jar,
Savo, Ariel a Lidl. A třemi nejlepšími vítězi
napříč celým výzkumem se staly značky
Jar, Dr. Max a Invia. „Jar je v podstatě
synonym pro čisticí prostředek, je to velmi
silný brand, o kterém zákazníci napříč
generacemi nepochybují,“ uvádí Lukáš
Matějka. Důvěra je také klíčová, v posledních dvou pandemických letech ještě více,
v sektoru cestování.

Značky během pandemie
investovaly více do promocí
Je jen několik málo kategorií, ve kterých ty
nejdůvěryhodnější značky neobhájily své
prvenství. A zdá se, že tomu opět výrazně

nahrál covid. V kategorii čokoládových
cukrovinek tak například značka Lindt letos
předstihla dlouholetého vítěze, značku
Orion. „Pátrali jsme společně s NielsenIQ
po důvodu a zřejmě nejpravděpodobnější
vysvětlení je, že Lindt coby prémiová
značka v uplynulých dvou letech výrazně
navýšila svou promoční aktivitu a dostala
se tak do povědomí těch zákazníků, kteří
ji dříve nenakupovali,“ vysvětluje Lukáš
Matějka. Právě promocemi se značka dokázala přiblížit většímu spektru zákazníků.
A zmiňme ještě jednu kategorii, kde došlo
po letech ke změně. V kategorii on-line

Češi jsou
konzervativní, věří
svým značkám.
V pandemii je důvěra
značek klíčová.
Český trh má své
stálice ve značkách.
potravinových hráčů letos už podruhé
zvítězil Rohlík.cz, který z první příčky už na
začátku pandemie sesadil do té doby kralující iTesco.cz. I tady může být důvodem
covidová pandemie, během které byl Rohlík
na trhu, a to nejen tuzemském, suverénně
jasným hráčem a díky své expanzi oslovil
více spotřebitelů. Podobný příběh o důvěře
a zvládnuté pandemii se odehrál také v kategorii prodejců elektra, kde řetězec Datart
už podruhé sesadil z první příčky Datart
dlouholetého vítěze, společnost Alza.

Díky pandemii myslíme
hlavně na zdraví
Mantra, která proniká naprosto do všech
kategorií produktů i služeb, zní: zdraví.

„Zdraví a zdravý životní styl rezonuje mezi
spotřebiteli,“ potvrzuje Karel Týra, managing director CZ & SK & HU společnosti
NielsenIQ. Ve volné otázce, která nenavazovala na konkrétní kategorii, potvrdilo svůj
zájem o zdravý životní styl 77 % respondentů a tato skupina stále posiluje. A co by
si z ocenění měli odnést zástupci značek?
„Asi to, že i vítězové mají potenciál získat
nové spotřebitele,“ míní Karel Týra. A zmiňuje příklad značek, jež získaly důvěru
například od spotřebitelů z menších měst,
zatímco ve velkých už tak úspěšní nebyly.
„Zrovna to může být pro mnohé značky
impuls pro to, jak se zákazníky ještě lépe
pracovat,“ doplňuje Karel Týra.

Je to radost i závazek
Je to radost i závazek, říkají zástupci oceněných značek a mluví hlavně o důvěře.
V případě krmiv pro zvířata je to hodně
v rukou majitelů, protože produkty si mazlíčci sami vybrat nemohou,“ říká s úsměvem marketing manager společnosti Vafo
Praha Juraj Juhász. A dodává, že velmi
důležité jsou reference zákazníků. Viktoria
Žifčáková, team leader ve společnosti Procter & Gamble Czech Republic, která převzala ocenění za značku Jar, míní, že část
z ocenění tvoří určitě dlouhodobá historie
značky, která je tu několik generací: „Ale
určitě v tom hraje roli i to, že kontinuálně
investujeme do inovací a do kvality a také
se víc posouváme k trvalé udržitelnosti.“
Důvěru, která se prakticky dědí z generace
na generaci, zmiňuje také Josef Tomečko,
manažer lokálních značek společnosti
Mondelez Czech Republic: „Věřím, že za
oceněním stojí kvalita a historie. Děti dostávají sušenky od svých rodičů, a tak to jde
přes generace. Já sám jsem takto vyrůstal
a sušenky a oplatky Opavia byly u mojí babičky vždy nedílnou součástí návštěvy.“
Jitka Hemolová
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ZAJÍMAVÉ
MOMENTY
GALAVEČERA
1. Za společnost Atoz Marketing Services přivítali hosty po dvouleté pauze
na slavnostním galavečeru manažer marketingové skupiny Lukáš Matějka
a projektová manažerka Jana Medenica.
2. Gratulujeme vítězům!
3. Slavnostním večerem hosty nově provedla moderátorka Daniela Písařovicová.
4. V kategorii Skokan roku zabodovala značka Idelyn Urinal, za kterou převzala
ocenění Eva Křížová, business head CHC ve společnosti Stada Pharma CZ.
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5. Na oficiální část slavnostního večera navázal neformální večírek v krásných
prostorách Martinického paláce na Hradčanském náměstí v Praze.
6. V rámci sedmého ročníku byly značky oceňovány celkem v 80 kategoriích.
7. Večer zpestřilo světelné vystoupení Hypnotica či kapela Jazz In Flagranti.
8. Třemi nejsilnějšími značkami napříč celým průzkumem v ČR se opět stal
Jar s nejvyšším počtem hlasů v kategorii prostředky na mytí nádobí. Dr. Max
Lékárna s druhým nejvyšším počtem hlasů v kategorii prodejci léčiv a Invia
s třetím nejvyšším počtem hlasů v kategorii cestovní agentury. Ocenění
převzali (zleva) Viktoria Žifčáková, team leader Kaufland společnosti Procter
& Gamble Czech Republic, Michal Petrov, vedoucí komunikace a tiskový mluvčí
sítě lékáren Dr. Max, a Andrea Řezníčková, tisková mluvčí společnosti Invia.cz.
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ZÚROČTE SVÉ VÍTĚZSTVÍ!
Spotřebitelé vám věří, vytěžte z toho maximum:
Odlište se od konkurence a využijte logo ve své marketingové a PR komunikaci.
Inspirujte se ukazkámi využití vítězi z předchozích let!

BUĎTE V CENTRU DĚNÍ V PR KOMUNIKACI

POCHLUBTE SE oceněním V TISKU

UKAŽTE LOGO V MÍSTĚ PRODEJE
Využijte logo
na obalech
svých
výrobků

Pusťte logo také
do televize a na internet

