
A VÍTĚZI JSOU...

Ohlédnutí za vyhlášením 
výsledků dosud 

nejsilnějšího ročníku 
marketingového programu, 

který už 19 let pomáhá 
zvyšovat prodeje nových 
výrobků na českém trhu.



www.zapnovinky.cz/objednat-rozvoz/

rozvezly první balíčky!

Vítězné produkty programu 
Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka 2019
byly odeslány stovkám maloobchodníků.

Nechte si rozvézt a otestovat i své produkty přímo v obchodech!

 e-mail: daniela.kubanova@atoz.cz
 mobil: +420 603 140 197

Máte-li zájem o tuto podporu novinek, kontaktujte Danielu Kubáňovou:

ve spolupráci s a

Objednat rozvoz si 
můžete také zde:
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VOLBA SPOTŘEBITELŮ

Úvodník

WE DELIVER!

Lukáš Matějka, marketing group 

manager, ATOZ Marketing Services 

<lukas.matejka@atoz.cz>

K 

Kdepak, nejsme poslíčci s pizzou či ku-
rýr, který doručí zásilku, smyslem mé 
oblíbené anglické fráze „We deliver“ 
je obecně dodržení toho, co je slíbeno, 
jen to v angličtině působí úderněji nežli 

v naší překrásné mateřštině. �

Když tuto frázi spojujeme s marketingovým programem 
Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka, znamená to ve 
zkratce, že funguje. I když označení marketingový pro-
gram vlastně ani není úplně na místě, ve skutečnosti se 
jedná spíše o AKCELERÁTOR PRODEJŮ nežli o pouhý 
marketingový program.

Proč? Přece proto, že funguje, a to už 19 let, během 
kterých stále úspěšně roste nejen počet nominací a ka-
tegorií v průzkumu (tedy zájem o program), ale hlavně 
znalost a vliv loga Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka 

na spotřebitele a jejich nákupní chování. Podle nezávis-
lých průzkumů logo pozitivně motivuje ke koupi ozna-
čeného produktu při nákupu každého druhého Čecha. 
Logicky to vyplývá už z názvu programu, který jasně říká: 
„Toto už někdo před tebou vyzkoušel a je to podle něj 
nejlepší!“ Samozřejmě čísla z průzkumů jsou sice hez-
ká a máme jich hromadu, ale pro nás jsou mnohem 
důležitější reference od našich klientů, z nichž většina 
potvrzuje zvýšené prodeje vítězných výrobků, a hlavně 
většina z nich pravidelně a dlouhodobě do programu 
nominuje vlastní aktuální novinky, což je pro akcelerá-
tor prodejů Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka tou 
nejlepší referencí.

Těšíme se tedy opět na to, jak vítězové letošního ročníku, 
které uvidíte na následujících stránkách, budou komuni-
kovat ocenění během následujícího roku, a upřímně jim 
přeji, aby jejich prodeje nadále jen rostly.
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VÍTĚZOVÉ ROČNÍKU 2019:
PŘEDSTAVUJEME...

VOLBA SPOTŘEBITELŮ – NEJLEPŠÍ NOVINKA 2019:
>  103 společností
>  159 nominovaných výrobků
>  52 vítězů zvolených spotřebiteli

B2C MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

ORGANIZÁTOR: VÝZKUMNÁ AGENTURA: PARTNER E-MAILOVÉ KOMUNIKACE:

ALKOHOL AUTOKOSMETIKA AVIVÁŽE BONBONY CIDERY

DĚTSKÉ PLENY DOPLŇKY STRAVY DŽUSY, NEKTARY A OVOCNÉ NÁPOJE HOTOVÁ JÍDLA A POLOTOVARY INSTANTNÍ POTRAVINY

MASO A MASNÉ VÝROBKY MLÉČNÉ DEZERTY MOPY A SMETÁKY NEALKO PIVO A PIVNÍ NÁPOJE OCHUCOVADLA

PET FOOD PRO PSY PIVO PLEŤOVÁ KOSMETIKA POTŘEBY PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

SLADKÉ PEČIVO SLANÉ POCHUTINY SNACKY SPECIÁLNÍ POTRAVINY SÝRY

FERNET STOCK
STOCK PLZEŇ BOŽKOV

SHERON AUTOKOSMETIKA
DF PARTNER

AVIVÁŽE SILAN SUPRÊME
HENKEL ČR

PEDRO FRUJTY
THE CANDY PLUS SWEET FACTORY

FRISCO SPRITZ
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ

BELLA BABY HAPPY
TZMO CZECH REPUBLIC

GERIMAX
VITANA

BŘEZOVÁ ŠŤÁVA S PŘÍCHUTÍ ZÁZVORU A LIMETKY
FOODISH

HAMÉ TRHANÉ MASO
HAMÉ

PENNY POLÉVKY DO HRNEČKU
PENNY MARKET

DOBRÉ MASO NA GRIL
PENNY MARKET

KRAJANKA ZAKYSANÁ SMETANA RUMOVÉ KOULE
ALIMPEX FOOD

ULTRAMAT TURBO
FREUDENBERG HOME 
AND CLEANING SOLUTIONS

BIRELL HROZNO
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ

HELLMANN‘S KEČUPY
UNILEVER ČR

BRIT FRESH
VAFO PRAHA

KOZEL MISTRŮV LEŽÁK
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ

GARNIER SKIN CLEANSING DVOUFÁZOVÁ 
MICELÁRNÍ VODA 3V1
L‘ORÉAL ČESKÁ REPUBLIKA

CLEVER STELIVO PRO KOČKY
BILLA

VILEDA TOTAL REFLECT PLUS ŽEHLICÍ PRKNO
FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS

MORAVSKÝ KOLÁČ S MÁSLOVOU DROBENKOU
TESCO STORES ČR

KARLOVA KORUNA NAŠE BRAMBŮRKY
PENNY MARKET

ALBERT OŘÍŠKY GO NUTS
ALBERT ČESKÁ REPUBLIKA

BEZLEPKOVÁ ŘADA FREE
BILLA

PAŘENÉ SÝRY KOLIBA
ALIMPEX FOOD

FERNET STOCK SHERON AUTOKOSMETIKASHERON AUTOKOSMETIKA AVIVÁŽE SILAN SUPRÊME PEDRO FRUJTY

BELLA BABY HAPPY HAMÉ TRHANÉ MASO PENNY POLÉVKY DO HRNEČKU

KRAJANKA ZAKYSANÁ SMETANA RUMOVÉ KOULE
AND CLEANING SOLUTIONS
FREUDENBERG HOME BIRELL HROZNO HELLMANN‘S KEČUPY

BRIT FRESH
VAFO PRAHA

KOZEL MISTRŮV LEŽÁK
GARNIER SKIN CLEANSING DVOUFÁZOVÁ 

CLEVER STELIVO PRO KOČKY VILEDA TOTAL REFLECT PLUS ŽEHLICÍ PRKNO

KARLOVA KORUNA NAŠE BRAMBŮRKYKARLOVA KORUNA NAŠE BRAMBŮRKYKARLOVA KORUNA NAŠE BRAMBŮRKY ALBERT OŘÍŠKY GO NUTS BEZLEPKOVÁ ŘADA FREEBEZLEPKOVÁ ŘADA FREEBEZLEPKOVÁ ŘADA FREE
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NA ZÁKLADĚ ROZSÁHLÉHO PRŮZKUMU 
MEZI 4000 SPOTŘEBITELŮ HLEDÁME 
A OCEŇUJEME NEJLEPŠÍ NOVINKY NA TRHU.

SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, 

PRODEJE ROSTOU

SLEDUJTE NÁS NA    ATOZ MARKETING 
A NEZAPOMÍNEJTE ODEBÍRAT NÁŠ NEWSLETTER. 

Nalézt nás vaši spotřebitelé 
mohou i na Facebooku.

www.atozregistrace.cz/volba-spotrebitelu

www.volbaspotrebitelu.cz

B2B MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
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OLEJE OPALOVACÍ KOSMETIKA PAPÍROVÝ PROGRAM PAŠTIKY PET FOOD PRO KOČKY

PŘÍPRAVKY DO MYČKY NÁDOBÍ PŘÍPRAVKY NA ÚKLID PODLAH PŘÍRODNÍ SLADIDLA RYBÍ SPECIALITY SALÁTY A POMAZÁNKY

ŠUMIVÁ VÍNA TĚLOVÁ KOSMETIKA TĚSTOVINY UZENINY VÍNA

ZMRZLINY ŽVÝKAČKY

BILLA PREMIUM BELGICKÉ PRALINKY
BILLA

BELLA INTIMNÍ HYGIENA
TZMO CZECH REPUBLIC

FRED & FLO DĚTSKÉ ČISTICÍ UBROUSKY 
PRO CITLIVOU POKOŽKU
TESCO STORES ČR

NATURE’S PROMISE 
BIO BABY FOOD
ALBERT ČESKÁ REPUBLIKA

KUNIBOO DĚTSKÉ OBLEČENÍ
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA

SIMPLY FRESH SALÁTY
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SARANTIS CZECH REPUBLIC
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VOLBA SPOTŘEBITELŮ

Reportáž

Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka je marketingový 

program, který již devatenáctým rokem monitoruje, 

oceňuje a podporuje nové a inovované výrobky nebo 

výrobkové řady uvedené na český rychloobrátkový 

trh. Letos se ocenění od čtyř tisíc respondentů v ČR 

dočkaly výrobky v padesáti dvou kategoriích, přičemž 

do těch tradičně potravinových či drogistických 

proniká i spotřební zboží. 

NEJVĚTŠÍ 
OCENĚNÍ 
POROTY  
PATŘÍ PRAKTICKÉ 
INOVACI  

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
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a devatenáct let fungování 
programu Volba spotřebitelů 
– Nejlepší novinka se ukázalo 
hlavně to, že jeho cíle – pod-
porovat novinky a inovace 

na trhu mezi spotřebiteli a usnadňovat jim 
orientaci v záplavě nových produktů – se be-
zezbytku plní. Spotřebitelé program dobře 
znají a vzhledem k tomu, že každý rok může 
toto prestižní ocenění získat jen jeden pro-
dukt v kategorii, stále více firem se snaží je 
pro svou novinku či inovaci získat. Motiva-
ce spotřebitelů k nákupu vítězných novinek 
se průběžně zvyšuje, a to nezávisle na jeho 
znalosti. Každým rokem volí čtyři tisíce spo-
třebitelů v průzkumu realizovaném společ-
ností Nielsen výrobky, které jsou jejich srdci 
nejbližší. A každý rok také zasedne odborná 
porota složená ze zástupců maloobchodu, 
marketingu, odborných médií i zástupců 
výrobců obalů, aby vybrané novinky zhod-
notila z pohledu své odbornosti. Její členové 
se zaměřují na skutečné inovace na trhu, 
atraktivitu výrobku v konkurenčním prostře-
dí, obalovou inovaci i příležitost pro komu-
nikaci výrobků v obchodě. Nechybí pohled 
směrem k trvalé udržitelnosti, použití obalů 
a jejich praktičnost i čitelnost čárových kódů, 
které umožňují rychlé odbavení při nákupu.

Všechno ještě 
vymyšleno nebylo
Stejně jako v předchozích letech stále platí, 
že přijít na trh s převratně novým produktem 
není jednoduché. Ve většině kategorií se ob-
jevily zajímavé inovace, směřující především 
k vylepšení receptur, a to v potravinách i dro-
gistickém zboží. Řada inovací byla obalová, 
ať už se jednalo o praktické využití nebo re-
spekt k životnímu prostředí vyjádřený 
recyklovanými materiály.

Padesát dva produktů prošlo rentgenovým 
pohledem členů poroty a z férového hlaso-
vání se zrodil vítěz. Kapesníčky Zewa Softis 
od společnosti Essity Czech Republic před-
stavují inovaci, která na současném trhu do-
sud chyběla. Proto obdržela Čestné uznání 
poroty. Čtyřvrstvé kapesníčky jsou jemné, ale 
zároveň pevné, takže drží pohromadě, i když 
je omylem zákazník nechá v kapse při praní. 
Nezanechají žmolky na oblečení ani při pra-
cím cyklu s intenzivním odstřeďováním 
a teplotou 60° C. Porotci se tak shodli, že na 
první pohled zdánlivá maličkost může spo-
třebitelům ušetřit řadu nepříjemných situací. 
Daniel Jesenský přitom upozornil na to, že 
úspěch produktu na trhu vyžaduje jasnou 
komunikaci, která pomůže spotřebiteli vy-
světlit jeho hlavní benefity. Na obalu kapes-
níčků je sice umístěn piktogram, který inova-
tivní benefit naznačuje, ten ale nemusí být 
vždy zaznamenán nebo pochopen, a pro-
dukt by si proto zasloužil jasnější a výrazněj-

ší komunikaci jak na obalu, tak i prostřednic-
tvím aktivnější propagace v místě prodeje.

Zaujalo maso i zmrzlina

Pozornost poroty si získala také novinka od 
značky Hamé, pomalu pečené Trhané maso. 
Nová produktová řada v segmentu trvanlivé-
ho masa a hotových nechlazených jídel je 
vyrobena z kvalitního vepřového masa z tra-
dičního českého chovu. Devadesát procent 
obsahu masa i pomalé zpracování, díky kte-
rému jsou viditelná a snadno oddělitelná 
masová vlákna, nabízí spotřebiteli jasný be-
nefit – jídlo připravené k rychlé konzumaci 
doma i na cestách. „Trhané maso od Hamé 
se dá jíst za tepla i za studena, šetří čas, a na-
víc má velmi praktické balení,“ ocenila no-
vinku Soňa Fialová, CZ&SK CI vendor mana-
žerka společnosti Nielsen. Zaujal ji praktický 
kelímek Easy Cup, který uchovává kvalitu 
výrobku i při pokojové teplotě, a recepty, 
které zákazník najde přímo na obalu. 

Praktičnost ocenil také Richard Prajsler, jed-
natel společnosti Inpublic group, ostatní po-
rotci vyzdvihli příjemnou chuť. Pozitivní hod-
nocení poroty si získala také značka Polárka. 
O znovuzrození známé značky se loni posta-
rala společnost Alimpex Food, která se při 
vývoji nových zmrzlin inspirovala původními 
recepturami. Porotce zaujala nejen práce se 

samotnou značkou, ale také šířka sortimen-
tu, výborná chuť i praktické, znovu uzavíra-
telné balení u mraženého krému Zorba se 
smetanovým jogurtem, medovým toppin-
gem a praženými mandlemi.

Privátky prostě bodují

Téměř třetinu kategorií letos obsadily výrob-
ky privátních značek řetězců. Už v předcho-
zích ročnících vlastní značky bodovaly a ani 
letos nezůstaly stranou pozornosti porotců. 
Obalem a následně i obsahem je v kategorii 
Čokoládové cukrovinky oslovily belgické pra-
linky Billa Premium. Kolekce rozmanitých 
pralinek z belgické čokolády s použitím ka-

kaa certifikovaného UTZ se pyšní luxusním 
balením, které láká k impulznímu nákupu. 
Překvapila i bezlepková řada Free stejného 
řetězce, která rozšířila sortiment o bezlepko-
vé těstoviny, sušenky a muffiny. Společnost 
Albert Česká republika vyhrála v kategorii 
Snacky s produktem Albert oříšky Go Nuts, 
které jsou díky své gramáži rychlým a zdra-
vým snackem a alternativou k méně zdravým 
čokoládovým tyčinkám. Společnost Penny 
Market si odnesla ocenění z kategorie uze-
nin, masa a masných výrobků a instantních 
potravin a snacků, společnost Tesco Stores 
ČR zase bodovala v těstovinách, sladkém 
pečivu i dětské kosmetice, Kaufland Česká 
republika byl oceněn v nové kategorii Dětské 
oblečení. Řada výrobků má výrazně prémio-
vý charakter, a uznání od spotřebitelů si tak 
podle odborné poroty odnesly zaslouženě. 
Získaná ocenění obchodníci obvykle plánují 
využít pro propagaci a posílení svých privát-
ních značek. Bude proto zajímavé sledovat, 
jak si novinky s logem Volba spotřebitelů – 
Nejlepší novinka u zákazníků povedou.

Data společnosti Atoz Marketing Services 
navíc potvrzují, že značku zná téměř polovi-
na českých spotřebitelů, červené logo na 
obalech produktů tak budí důvěru, se kterou 
zákazníci vkládají produkt do nákupního ko-
šíku. „Proto tohoto ocenění využijme při 
promování v televizi, a to formou sponzorin-
gu,“ dodává Radek Sajvera. Navíc v případě 
zcela nových výrobků potom toto logo může 
mnohým firmám pomoci otevřít dveře k za-
listování do prodeje.

Inovacím 
vévodí 

praktické 
obaly, zajímavé 

chuťové 
kombinace 
i biosložení.

„Trendy se 
v posledních 
letech příliš 

nemění.“

U potravin je to hlavně důraz 
na složení, respektující výživové 
trendy a zdravý životní styl, takže 
pokud možno čerstvé potraviny, 
méně soli, méně cukru a samozřej-
mě bez přídatných látek. V oblasti 
drogerie je znatelný směr přírod-
ních složek, bez parabenů a dalších 
potenciálně škodlivých látek. 
Nové receptury si hrají s chuťový-
mi pohárky zákazníků a nabízejí 
netradiční kombinace. Inovace jsou 
i v obalech, které v regále produk-
ty jasně odliší od konkurence.

Lukáš Matějka,
marketing group manažer, 
Atoz Marketing

Odborná porota
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VOLBA SPOTŘEBITELŮ

Reportáž
Marketingový program 

Volba spotřebitelů – 

Nejlepší novinka, který 

oceňuje inovace na českém 

trhu rychloobrátkového 

zboží, dostal letos opět 

čerstvý vítr do plachet. 

O přízeň zákazníků se 

utkalo 159 novinek 

a inovovaných produktů 

v celkem 52 kategoriích. 

Na svěžesti slavnostnímu 

galavečeru přidal 

také nový prostor 

multifunkčního sálu 

DOX+ v pražských 

Holešovicích.

CENTRUM 
SOUČASNÉHO 
UMĚNÍ 
HOSTILO 
NEJLEPŠÍ NOVINKY 

Jitka Hemolová, 
jitka.hemolova@atoz.cz

S 

lavnostním galavečerem 
19. ročníku provázel hosty 
populární televizní mode-
rátor Rey Koranteng, jehož 
tvář je s programem Volba 

spotřebitelů – Nejlepší novinka spjata už 
čtvrtým rokem. Program plný vybrané zá-
bavy a gastronomie je ale až pomyslnou 
třešničkou na dortu, které předcházejí mě-

síce perné práce. Vše začalo loni na podzim 
nominacemi novinek a inovací, které byly na 
český trh uvedeny v období od ledna roku 
2018 až do května letošního roku. Právě pro 
ně vytváří tento marketingový program skvě-
lé podhoubí pro budoucí úspěšnou sklizeň 
mezi obchodníky i zákazníky. Devatenáct 
let fungování programu ukázalo hlavně to, 
že jeho cíle – podporovat novinky a inova-

ce na trhu mezi spotřebiteli a usnadňovat 
jim orientaci v záplavě nových produktů – 
se bezezbytku plní. „Spotřebitelé program 
dobře znají a vzhledem k tomu, že každý 
rok může toto prestižní ocenění získat jen 
jeden produkt v kategorii, stále více firem 
se snaží jej pro svou novinku či inovaci zís-
kat,“ uvedl Lukáš Matějka, marketing group 
manažer společnosti Atoz Marketing, která 
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se o program na českém, ale i slovenském 
trhu stará. Motivace spotřebitelů k náku-
pu vítězných novinek se průběžně zvyšuje, 
a to nezávisle na jeho znalosti. Poté, co 
jsou všechny produkty přihlášeny, ověřeny 
a seřazeny do kategorií, připravuje se jejich 
prezentace pro ty, kteří svou volbou rozhod-
nou, kdo je jejich šampionem – spotřebite-
lé. A aby byly výsledky autentické, je třeba 
provést rozsáhlý marketingový průzkum. 
Toho se letos opět ujala společnost Nielsen.

Volba se přiklání 
ke kvalitě
„Prožíváme zlaté časy, ekonomice se daří, 
platy rostou a máme nízkou nezaměstna-
nost. To všechno má vliv na to, že patříme 
k nejoptimističtěji naladěným národům v Ev-
ropě,“ řekl na slavnostním galavečeru ředitel 
společnosti Nielsen Karel Týra. Výsledky do-
kládají, že Češi svým optimismem obsadili 
druhou příčku v Evropě, radostněji pohlížejí 
na svět jen Dánové. „To všechno má vliv na 
to, jak se spotřebitelé chovají v obchodech 
a jak se mění jejich nákupní rozhodování,“ 
vysvětlil Karel Týra. Hrají tu samozřejmě stá-
le roli tradiční atributy, jako jsou chuť, funkč-
nost i vnímaná kvalita, a také cena, kterou je 
český „přepromovaný“ trh pověstný. Ale 
kupní síla českých zákazníků roste a jejich 
volba tak stále častěji míří ke kvalitnějšímu 
zboží. „Zákazník také stále častěji hledí na 
to, jak se daný produkt hodí k jeho životnímu 
stylu,“ popsal novinky v chování Karel Týra 
a dodal, že to je dobrý impulz pro marketing 
aktivně cílit na spotřebitele. Dotazování letos 
proběhlo na reprezentativním vzorku čtyř 
tisíc respondentů a cílem bylo zjistit, který 
z výrobků v každé kategorii považují čeští 
spotřebitelé za nejlepší.

Stále přibývají nové 
kategorie
O hlasy spotřebitelů se tedy letos utkalo 
159 novinek a inovací ve 33 potravinářských 
a 19 nepotravinářských kategoriích. Kromě 
klasických, po devatenácti ročnících už i his-
toricky tradičních kategoriích, jako jsou Piva, 
Čokoládové cukrovinky, Uzeniny, Žvýkačky, 
Pet food či Opalovací kosmetika, se letos 
objevily i nové soutěžní tváře – třeba katego-
rie Jídla na cesty, která odráží vzrůstající po-
pularitu segmentu food to go, nebo Potřeby 
pro mazlíčky. I ty do značné míry odrážejí 
českou náturu a trend péče o potřeby domá-
cích mazlíčků (a nejen těch čtyřnohých). Do 
různorodosti kategorií letos více zasáhlo také 
spotřební zboží, které se v posledních letech 
stále častěji objevuje v nabídce řetězců 
s rychloobrátkovým sortimentem. I proto se 
letos z vítězných fanfár těšili zástupci kate-
gorie Dětské oblečení, kde zákazníci dali svůj 

volební hlas privátní značce dětského oble-
čení Kuniboo společnosti Kaufland Česká 
republika, nebo kategorie Potřeby pro do-
mácnost, v níž nejvíce hlasů získalo žehlicí 
prkno Vileda Total Reflect Plus firmy Freu-
denberg Home and Cleaning Solutions.

Cena pro absolutní 
jedničku míří k Plzni
Každým rokem tento program vyhlásí také 
absolutního vítěze, kterého na základě vý-
sledků hlasování vybere společnost Nielsen. 
A výběr není jednoduchý, i proto, že jsou 
kategorie tak rozdílné. „Můžeme ale porov-
nat, jak si vedly produkty v rámci kategorie 
oproti svým konkurentům, se kterými soutě-
žily. A tady je absolutním vítězem ten, který 
oproti svým konkurentům získá nejlepší hod-
nocení, nejvíce bodů ve své kategorii,“ při-
blížil Karel Týra.

Absolutním vítězem, který v průzkumu do-
padl celkově nejlépe, se stala redesignova-
ná řada sektů Bohemia Sekt. Nejlepším se 
sluší nejen gratulovat, ale také předat hod-
notné ceny. Absolutní vítěz si odnesl pou-
kaz na analytické služby v hodnotě 
100 000 korun od společnosti Nielsen 
a k tomu ještě reklamní kampaň v instore 
rádiu obchodního řetězce Tesco od společ-
nosti Store Media.

Oceněny byly také novinky, které zaujaly 
spotřebitele v rámci doprovodných soutěží 
pořádaných mediálními partnery programu. 
Například srdce čtenářek webového portálu 
jenzeny.cz si získaly žvýkačky Mentos Pure 
Fresh Fruit, zatímco u čtenářek gastronomic-
kého časopisu Gurmet zabodoval absolutní 
vítěz Bohemia Sekt. Na rádiu Evropa 2 dali 
posluchači hlasy kapesníčkům Zewa Softis 
a posluchače Frekvence 1 nejvíce oslovily 

novinky značky Astrid Sun. A tak se na pódiu 
slavnostního galavečera předávaly ceny, gra-
tulovalo se a spřádaly se plány na to, jak 
získanou podporu co nejlépe využít v praxi. 
Nechyběla ani cena odborné poroty, složené 
ze zástupců maloobchodu, marketingu, od-
borných médií a výrobců obalů. Její členy 
nejvíce zaujalo inovativní řešení kapesníčků 
Zewa Softis od společnosti Essity Czech Re-
public, které proto obdržely Čestné uznání 
poroty.

Vítězům nejen 
čest a sláva
Slavnostním galavečerem v unikátních pro-
storách Centra současného moderního umě-
ní DOX+ ale nic neskončilo. Právě naopak. 
Tímto aktem už tradičně odstartovala roz-
sáhlá podpora vítězných novinek. „Kampaň 
proběhne v rádiu, v B2C i B2B tisku, na in-
ternetu a sociálních sítích, reklamních obra-
zovkách v MHD i v čekárnách lékařských 
ordinací. A protože je kromě marketingové 
podpory velmi důležitá i podpora samotného 
listingu, spustili jsme program distribuce ví-
tězných novinek na centrálách řetězců,“ 
specifikoval zástupcům oceněných produktů 
další inovace programu Lukáš Matějka. Vy-
braným maloobchodníkům a nákupčím ře-
tězců jsou distribuovány vzorky vítězných 
produktů k vyzkoušení. „Obchodníci tedy 
mohou sami mezi prvními vyzkoušet výrob-
ky, které by přinejmenším podle názoru čes-
kých spotřebitelů, tedy jejich zákazníků, ne-
měly chybět v jejich obchodech,“ doplnil 
Lukáš Matějka.

Reportáž ze setkání odborné poroty 
nad všemi novinkami si přečtěte v této 
speciální příloze a kompletní přehled 
vítězů jednotlivých kategorií najdete 
na www.volba-spotrebitelu.cz.

Absolutním vítězem letošního ročníku se staly Bohemia Sekty. Ocenění za ně na pódiu převzal Marek 
Žižkovský, brand manager společnosti Bohemia Sekt.

Galavečer
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Multifunkční sál DOX+ v pražských Holešovicích 

hostil vyhlášení výsledků už 19. ročníku marke-

tingového programu Volba spotřebitelů – Nejlepší 

novinka, jenž oceňuje nejlepší inovace na českém 

trhu. Příjemným květnovým večerem hosty opět 

provedl populární moderátor Rey Koranteng. 

Fotoreportáž

Večerem hosty provedl populární moderátor Rey Koranteng.Slavnostní předávání účastníkům zpříjemnilo i vystoupení dua Daewomen.

Hosté galavečera si mohli vychutnat řadu aktivit 
i na stáncích partnerů.

Slavnostní předávání ocenění proběhlo v novém inspirativním 
prostoru multifunkčního sálu DOX+ v pražských Holešovicích.  

Jeffrey Osterroth, generální ředitel společnosti ATOZ Group, otevírá spolu s Lukášem 
Matějkou, manažerem skupiny ATOZ Marketing, slavnostní ceremonii.
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VOLBA SPOTŘEBITELŮ

Jiří Štorch, člen představenstva AČTO, předseda představenstva 
Družstva Eso Market a předseda odborné poroty programu Volba 
spotřebitelů, oznámil, že čestné uznání odborné poroty získaly 
kapesníčky Zewa Softis od společnosti Essity Czech Republic.

Radost z ocenění vítězové opravdu neskrývali. Hned čtyři trofeje si odnesli 
zástupci Orkla Foods Česko a Slovensko, zleva: product manager Hana 
Sedlářová, project manager Ludvík Gardoň, product manager Kateřina 
Tlustá a product manager Jana Babicová.

Absolutním vítězem letošního ročníku se stal Bohemia Sekt, který získal 
reklamní kampaň od partnera programu, společnosti Store Media. 
Certifikát na kampaň převzal z rukou ředitele Henricha Sikely Marek 
Žižkovský, brand manager společnosti Bohemia Sekt.

Gratulujeme vítězům!

Následný večírek všem zpříjemnila slovenská kapela Peace Please.
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Vedle hlavní soutěže byly v rámci slavnostního galavečera vyhlášeny 

i výsledky doprovodných soutěží, organizovaných ve spolupráci 

s mediálními partnery programu. Zvolit svoji nejlepší novinku tak mohli 

jak čtenáři tištěných médií, tak posluchači oblíbených rádiových stanic 

či uživatelé internetových portálů.

Doprovodné soutěže

Souhlasíte s volbou spotřebitelů? Nebo máte jiné favority? 
Sdílejte svůj názor na našem facebookovém profilu!

la
jk

ujte   sdílejte

k
o m e n t ujt

e

 EVROPA 2

ZEWA SOFTIS
ESSITY CZECH REPUBLIC

 BABINET.CZ

ULTRAMAT TURBO
FREUDENBERG HOME
AND CLEANING

GURMET

 

BOHEMIA SEKT
BOHEMIA SEKT 

 JENŽENY.CZ

 
MENTOS PURE FRESH 
FRUIT ŽVÝKAČKY
PERFETTI VAN MELLE 
CZECH REPUBLIC

POREL DIGITAL MEDIA

BIRELL HROZNO
 PLZEŇSKÝ PRAZDROJ 

 FREKVENCE 1

ASTRID SUN
SARANTIS CZECH REPUBLIC
ASTRID SUNASTRID SUNASTRID SUN BIRELL HROZNO

ULTRAMAT TURBO

MENTOS PURE FRESH MENTOS PURE FRESH MENTOS PURE FRESH 
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VOLBA SPOTŘEBITELŮ

Spotřebitelé vám věří, vytěžte z toho maximum: Odlište se od 

konkurence a využijte logo ve své marketingové komunikaci. Inspirujte 

se ostatními vítězi!

Zúročte své vítězství!

NASAĎTE LOGO JAKO 
SOUČÁST OUTDOOROVÉ 
KAMPANĚ

KOMUNIKUJTE LOGO V RÁMCI 
LETÁKŮ A V TIŠTĚNÉ INZERCI

VYUŽIJTE 
LOGO 

V ON-LINE 
KOMUNIKACI

PUSŤTE LOGO TAKÉ 
DO TELEVIZE



* Zvoleno reprezentativním vzorkem 4000 českých spotřebitelů, výzkum provedla agentura Nielsen. 

 www.volbaspotrebitelu.cz

SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, PRODEJE ROSTOU

MASÍČKA KUŘECÍ ŘEZANKY PRO KOČKY 50 g
l 96 % kuřecího masa

l Malé kousky ideální pro kočičí tlamičky

l Kuřecí maso je lehce stravitelné a s nízkým obsahem tuku

l  Nejpopulárnější řada pochoutek MASÍČKA pro psy i kočky nyní 
s novinkou KUŘECÍ ŘEZANKY pro kočky. Vyvíjíme výrobky pro potřeby 
trhu, zákazníci je znají a milují.

PTÁME SE CHOVATELŮ, CO CHTĚJÍ – CHUTNÉ, 
VÝŽIVNÉ A MASOVÉ PAMLSKY RŮZNÝCH DRUHŮ:

Uzavíratelný obal pro čerstvost výrobku.

Vím, co kupuji – obal je srozumitelný a líbivý.

Skvělá kvalita za výbornou cenu.

Trendem posledních tří let je neustálý růst poptávky po pochoutkách, 
v kategorii masových pochoutek jsou to dvouciferná procentní čísla.

Využijte jedinečný potenciál na českém trhu. 
Kontaktujte nás na www.akinu.com 

VÍTĚZ!
Zvolen 4000 spotřebiteli v kategorii 
PET FOOD PRO KOČKY*

NÁZORY RESPONDENTŮ:
„Kočičky vám děkují!“
„Velký poměr masa.“
„Tuto značku znám a důvěřuji jí.“
„Kočky mají nejraději.“
„Naše kočička má ráda masíčka.“

AKINU CZ s.r.o.
Mělnická 338, 277 01 Dolní Beřkovice
Tel.: +420 315 685 565
www.akinu.com
info@akinu.com 

NÁZEV ZNAČKY: AKINU 
MASÍČKA pro psy a kočky 
Na trhu: od 2013 (inovovaný obal 2015)
Počet druhů: 11 druhů
Web: www.akinu.com

MASÍČKA = NEJPRODÁVANĚJŠÍ 
ODMĚNA Z MASA

 www.volbaspotrebitelu.cz

SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, PRODEJE ROSTOU

* Zvoleno reprezentativním vzorkem 4000 českých spotřebitelů, výzkum provedla agentura Nielsen. Citace výroků o vítězném výrobku pocházejí ze zmíněného výzkumu.

NÁZORY RESPONDENTŮ:
„Tradiční česká značka.“
„Super chuť.“
„Výborně chutnají, pěkné tvary i barvy.“
„Pěkný obal.“
„Slušné složení.“

The Candy Plus Sweet 
Factory, s.r.o. 
Vítězná 200/6, 696 01 Rohatec 
Tel.: +420 728 919 826 
E-mail: miroslava.polomska@candyplus.cz 

NÁZEV ZNAČKY: 
PEDRO FRUJTY 
Na trhu od: 1968 (Pedro), 2019 (Pedro Frujty) 
Počet produktů: 2 (Ovoplátky, Ovobobule) 
Web: www.mojepedro.cz 

PEDRO FRUJTY SUPERŽELÉ OVOPLÁTKY 
Želé bonbony s jedinečnou recepturou a 30% obsahem ovocných šťáv 
z jablka, rakytníku a grapefruitu budou vaší nejmilejší dobrůtkou! Navíc jsou 
prvními želé bonbony na našem trhu bez přidaných barviv. V receptuře 
nejsou použita žádná barviva, bonbonky získávají svůj přirozený barevný 
odstín díky použitým přírodním šťávám. Superželé Ovoplátky neobsahují, 
jak je pro značku Pedro typické, žádný palmový olej. 

BALENÍ: 50 g

PEDRO FRUJTY SUPERŽELÉ OVOBOBULE 
Superželé Ovobobule neobsahují žádná přidaná barviva ani palmový olej. 
Zaujmou výrazně šťavnatou a ovocnou chutí. Jsou vyrobeny jedinečnou 
recepturou, bez přidaných barviv. Obsahují 30 % ovocných šťáv z koncentrátů 
černého rybízu, aceroly, acai a limetky, které bonbonkům nejenom dodávají 
chuť, ale zároveň jim dodávají i přirozenou barvu! Superželé Ovobobule 
neobsahují, jak je pro značku Pedro typické, žádný palmový olej.

BALENÍ: 50 g

VÍTĚZ!
Zvolen 4000 spotřebiteli v kategorii 
BONBONY *

ZALISTUJTE REVOLUČNÍ NOVINKU!
PAMATUJTE NA DOSTATEČNÉ ZÁSOBY!
GARANTOVANÉ PRODEJE!!!



* Zvoleno reprezentativním vzorkem 4000 českých spotřebitelů, výzkum provedla agentura Nielsen. 

 www.volbaspotrebitelu.cz

SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, PRODEJE ROSTOU

MASÍČKA KUŘECÍ ŘEZANKY PRO KOČKY 50 g
l 96 % kuřecího masa

l Malé kousky ideální pro kočičí tlamičky

l Kuřecí maso je lehce stravitelné a s nízkým obsahem tuku

l  Nejpopulárnější řada pochoutek MASÍČKA pro psy i kočky nyní 
s novinkou KUŘECÍ ŘEZANKY pro kočky. Vyvíjíme výrobky pro potřeby 
trhu, zákazníci je znají a milují.

PTÁME SE CHOVATELŮ, CO CHTĚJÍ – CHUTNÉ, 
VÝŽIVNÉ A MASOVÉ PAMLSKY RŮZNÝCH DRUHŮ:

Uzavíratelný obal pro čerstvost výrobku.

Vím, co kupuji – obal je srozumitelný a líbivý.

Skvělá kvalita za výbornou cenu.

Trendem posledních tří let je neustálý růst poptávky po pochoutkách, 
v kategorii masových pochoutek jsou to dvouciferná procentní čísla.

Využijte jedinečný potenciál na českém trhu. 
Kontaktujte nás na www.akinu.com 

VÍTĚZ!
Zvolen 4000 spotřebiteli v kategorii 
PET FOOD PRO KOČKY*

NÁZORY RESPONDENTŮ:
„Kočičky vám děkují!“
„Velký poměr masa.“
„Tuto značku znám a důvěřuji jí.“
„Kočky mají nejraději.“
„Naše kočička má ráda masíčka.“

AKINU CZ s.r.o.
Mělnická 338, 277 01 Dolní Beřkovice
Tel.: +420 315 685 565
www.akinu.com
info@akinu.com 

NÁZEV ZNAČKY: AKINU 
MASÍČKA pro psy a kočky 
Na trhu: od 2013 (inovovaný obal 2015)
Počet druhů: 11 druhů
Web: www.akinu.com

MASÍČKA = NEJPRODÁVANĚJŠÍ 
ODMĚNA Z MASA

 www.volbaspotrebitelu.cz

SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, PRODEJE ROSTOU

* Zvoleno reprezentativním vzorkem 4000 českých spotřebitelů, výzkum provedla agentura Nielsen. Citace výroků o vítězném výrobku pocházejí ze zmíněného výzkumu.

NÁZORY RESPONDENTŮ:
„Tradiční česká značka.“
„Super chuť.“
„Výborně chutnají, pěkné tvary i barvy.“
„Pěkný obal.“
„Slušné složení.“

The Candy Plus Sweet 
Factory, s.r.o. 
Vítězná 200/6, 696 01 Rohatec 
Tel.: +420 728 919 826 
E-mail: miroslava.polomska@candyplus.cz 

NÁZEV ZNAČKY: 
PEDRO FRUJTY 
Na trhu od: 1968 (Pedro), 2019 (Pedro Frujty) 
Počet produktů: 2 (Ovoplátky, Ovobobule) 
Web: www.mojepedro.cz 

PEDRO FRUJTY SUPERŽELÉ OVOPLÁTKY 
Želé bonbony s jedinečnou recepturou a 30% obsahem ovocných šťáv 
z jablka, rakytníku a grapefruitu budou vaší nejmilejší dobrůtkou! Navíc jsou 
prvními želé bonbony na našem trhu bez přidaných barviv. V receptuře 
nejsou použita žádná barviva, bonbonky získávají svůj přirozený barevný 
odstín díky použitým přírodním šťávám. Superželé Ovoplátky neobsahují, 
jak je pro značku Pedro typické, žádný palmový olej. 

BALENÍ: 50 g

PEDRO FRUJTY SUPERŽELÉ OVOBOBULE 
Superželé Ovobobule neobsahují žádná přidaná barviva ani palmový olej. 
Zaujmou výrazně šťavnatou a ovocnou chutí. Jsou vyrobeny jedinečnou 
recepturou, bez přidaných barviv. Obsahují 30 % ovocných šťáv z koncentrátů 
černého rybízu, aceroly, acai a limetky, které bonbonkům nejenom dodávají 
chuť, ale zároveň jim dodávají i přirozenou barvu! Superželé Ovobobule 
neobsahují, jak je pro značku Pedro typické, žádný palmový olej.

BALENÍ: 50 g

VÍTĚZ!
Zvolen 4000 spotřebiteli v kategorii 
BONBONY *

ZALISTUJTE REVOLUČNÍ NOVINKU!
PAMATUJTE NA DOSTATEČNÉ ZÁSOBY!
GARANTOVANÉ PRODEJE!!!

Želé bonbony s jedinečnou recepturou a 30% obsahem ovocných šťáv 
z jablka, rakytníku a grapefruitu budou vaší nejmilejší dobrůtkou! Navíc jsou 

nejsou použita žádná barviva, bonbonky získávají svůj přirozený barevný 
odstín díky použitým přírodním šťávám. Superželé Ovoplátky neobsahují, 



* Zvoleno reprezentativním vzorkem 4000 českých spotřebitelů, výzkum provedla agentura Nielsen. 

 www.volbaspotrebitelu.cz

SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, PRODEJE ROSTOU

Perfetti Van Melle 
Czech Republic s.r.o.
Tomíčkova 2287/9, 148 00 Praha 4 
E-mail: info@cz.pvmgrp.com
Tel.: +420 244 466 500

NÁZEV ZNAČKY: 
Mentos Pure Fresh Fruit 
IG: mentos_czsk
Web: www.mentos.cz

ŽVÝKAČKY MENTOS PURE FRESH 
FRUIT VÁS NALADÍ NA CELÉ LÉTO! 
Značka Mentos rozšířila svou řadu žvýkaček 
Mentos Pure Fresh o nové ovocné příchutě 
Strawberry a Lemon. Žvýkačky přinášejí 
dlouhotrvající osvěžení, jsou bez cukru a skvěle 
vám dodají pocit léta díky ovocným tekutým 
náplním: šťavnaté jahodové a osvěžující citronové. 
Letní ovoce a nálada tak budou na dosah s každým 
žvýknutím. 

DOPORUČENÁ MALOOBCHODNÍ CENA: 24,90 Kč
POČET KS V BALENÍ: 15 ks

VÍTĚZ!
Zvolen 4000 spotřebiteli v kategorii 
ŽVÝKAČKY*

NÁZORY RESPONDENTŮ:
„Veselý obal, působí příjemně.“
„Chutné ovocné žvýkačky.“
„Skvělá chuť, dobrá cena.“
„Praktické balení.“
„Mentos umí osvěžit.“

ZALISTUJTE REVOLUČNÍ NOVINKU!
PAMATUJTE NA DOSTATEČNÉ ZÁSOBY!
GARANTOVANÉ PRODEJE!!!

* Zvoleno reprezentativním vzorkem 4000 českých spotřebitelů, výzkum provedla agentura Nielsen. 
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POKUD CHCETE PRODÁVAT KVALITNÍ 
BEZ OBILNÉ GRANULE PRO PSY S ČERSTVÝM 
MASEM, TAK BRIT FRESH!

VAFO PRAHA s.r.o.
K Brůdku 94
252 19 Chrášťany

NÁZEV ZNAČKY: 
BRIT FRESH 
Web: www.krmivo-brit.cz

BRIT FRESH
Při přípravě Brit Fresh granulí je 
používáno čerstvé maso (40 %), 
a je tak vynechán jeden krok jeho 
zpracování.

Zůstávají tak zachovány přirozené 
výživové, a především chuťové 
vlastnosti masa a jeho vůně.

Spolu s přílohami z původních zrnin, 
kulturních plodin a tradičních bylin 
vzniká zdravé a delikátní menu o šesti 
recepturách a dvou gramážích. A to 
rozhodně potěší každého psího 
milovníka chuťově skvělé a zdravé 
výživy na vysoké úrovni.

DOPORUČENÁ MALOOBCHODNÍ CENA:
MALÉ BALENÍ 2,5 KG 265 Kč
VELKÉ BALENÍ 12 KG 1090 Kč

VÍTĚZ!
Zvolen 4000 spotřebiteli v kategorii 
PET FOOD PRO PSY*

NÁZORY RESPONDENTŮ:
„Čerstvé maso pro mého psa.“
„Cenově dostupné a kvalitou přijatelné.“
„Velmi oblíbené krmivo našeho psa.“
„Brit - nejlepší granule!
„Jedno z lepších krmiv na trhu.“



* Zvoleno reprezentativním vzorkem 4000 českých spotřebitelů, výzkum provedla agentura Nielsen. 
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Perfetti Van Melle 
Czech Republic s.r.o.
Tomíčkova 2287/9, 148 00 Praha 4 
E-mail: info@cz.pvmgrp.com
Tel.: +420 244 466 500

NÁZEV ZNAČKY: 
Mentos Pure Fresh Fruit 
IG: mentos_czsk
Web: www.mentos.cz

ŽVÝKAČKY MENTOS PURE FRESH 
FRUIT VÁS NALADÍ NA CELÉ LÉTO! 
Značka Mentos rozšířila svou řadu žvýkaček 
Mentos Pure Fresh o nové ovocné příchutě 
Strawberry a Lemon. Žvýkačky přinášejí 
dlouhotrvající osvěžení, jsou bez cukru a skvěle 
vám dodají pocit léta díky ovocným tekutým 
náplním: šťavnaté jahodové a osvěžující citronové. 
Letní ovoce a nálada tak budou na dosah s každým 
žvýknutím. 

DOPORUČENÁ MALOOBCHODNÍ CENA: 24,90 Kč
POČET KS V BALENÍ: 15 ks

VÍTĚZ!
Zvolen 4000 spotřebiteli v kategorii 
ŽVÝKAČKY*

NÁZORY RESPONDENTŮ:
„Veselý obal, působí příjemně.“
„Chutné ovocné žvýkačky.“
„Skvělá chuť, dobrá cena.“
„Praktické balení.“
„Mentos umí osvěžit.“

ZALISTUJTE REVOLUČNÍ NOVINKU!
PAMATUJTE NA DOSTATEČNÉ ZÁSOBY!
GARANTOVANÉ PRODEJE!!!

* Zvoleno reprezentativním vzorkem 4000 českých spotřebitelů, výzkum provedla agentura Nielsen. 
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POKUD CHCETE PRODÁVAT KVALITNÍ 
BEZ OBILNÉ GRANULE PRO PSY S ČERSTVÝM 
MASEM, TAK BRIT FRESH!

VAFO PRAHA s.r.o.
K Brůdku 94
252 19 Chrášťany

NÁZEV ZNAČKY: 
BRIT FRESH 
Web: www.krmivo-brit.cz

BRIT FRESH
Při přípravě Brit Fresh granulí je 
používáno čerstvé maso (40 %), 
a je tak vynechán jeden krok jeho 
zpracování.

Zůstávají tak zachovány přirozené 
výživové, a především chuťové 
vlastnosti masa a jeho vůně.

Spolu s přílohami z původních zrnin, 
kulturních plodin a tradičních bylin 
vzniká zdravé a delikátní menu o šesti 
recepturách a dvou gramážích. A to 
rozhodně potěší každého psího 
milovníka chuťově skvělé a zdravé 
výživy na vysoké úrovni.

DOPORUČENÁ MALOOBCHODNÍ CENA:
MALÉ BALENÍ 2,5 KG 265 Kč
VELKÉ BALENÍ 12 KG 1090 Kč

VÍTĚZ!
Zvolen 4000 spotřebiteli v kategorii 
PET FOOD PRO PSY*

NÁZORY RESPONDENTŮ:
„Čerstvé maso pro mého psa.“
„Cenově dostupné a kvalitou přijatelné.“
„Velmi oblíbené krmivo našeho psa.“
„Brit - nejlepší granule!
„Jedno z lepších krmiv na trhu.“
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ASTRID T.M., a.s.
Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3
Tel.: + 420 222 801 700
E-mail: info@astrid.cz

NÁZEV ZNAČKY: Astrid Sun
Facebook: www.facebook.com/Astridczsk
Instagram: www.instagram.com/Astrid_czsk
Web: www.astrid.cz

VÍTĚZ!
Zvolen 4000 spotřebiteli v kategorii 
OPALOVACÍ KOSMETIKA*

ASTRID SUN
Dětské produkty ASTRID SUN dokonale ochrání citlivou 
pokožku našich nejmenších! Jejich extra pečující složení 
obohacené o provitamin D zlepšuje odolnost pokožky před 
vnějšími vlivy, udržuje ji hydratovanou a bylo vyvinuto tak, aby se 
minimalizovalo riziko alergických reakcí.

Dětské minimléko na opalování OF 50 poskytuje pokožce 
širokospektrální fotostabilní ochranu před škodlivými vlivy UV 
a infračerveného záření a viditelného světla. Kapesní balení 80 ml 
je ideální na cesty.

WET SKIN Dětský transparentní sprej 
na opalování OF 50 chrání pokožku před negativními účinky 
UV a infračerveného záření. Díky revoluční technologii ho lze 
aplikovat na suchou i mokrou pokožku. Je ideální pro dětské 
vodní hrátky.

Chladivá regenerační pěna po opalování s 10 % 
D-panthenolu zklidňuje podrážděnou pokožku zejména 
po opalování. Poskytuje pocit chladivého osvěžení, hydratuje 
pokožku až po dobu 48 hodin a přispívá ke zmírnění pocitu pálení 
a zarudnutí.

OCHRANA PŘED NEJŠIRŠÍM SPEKTREM 
SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

NÁZORY RESPONDENTŮ:
„Používám tuto značku odmala a nemohu jí nic vytknout.“
„Dobře chrání před sluncem.“
„Nejlepší opalovací kosmetika.“
„Tyto výrobky dlouhodobě používám a jsem spokojená,“ 
jsou kvalitní, voňavé a splňují svůj účel.“

* Zvoleno reprezentativním vzorkem 4000 českých spotřebitelů, výzkum provedla agentura Nielsen. Citace výroků o vítězném výrobku pocházejí ze zmíněného výzkumu.
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* Zvoleno reprezentativním vzorkem 4000 českých spotřebitelů, výzkum provedla agentura Nielsen. Citace výroků o vítězném výrobku pocházejí ze zmíněného výzkumu.

Sarantis Slovakia s.r.o.
Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, 
Slovenská republika
Tel.: + 421 915 918 093 
E-mail: indulona@sarantis.cz

NÁZEV ZNAČKY: Indulona
Facebook: www.facebook.com/IndulonaCZE
Instagram: www.instagram.com/indulona_official
Web: www.indulona.cz

TĚLOVÁ MLÉKA INDULONA
Tělová mléka Indulona mají unikátní složení, které 
poskytuje všestrannou péči o pokožku. V porovnání 
s běžnými tělovými mléky jsou pevnější konzistence, 
obsahují nižší poměr vody a poskytují intenzivnější 
výživu. Tělová mléka Indulona se přitom krásně 
roztírají a vstřebávají. Nyní i ve velkém balení 
400 ml!

Vyživující tělové mléko Indulona original je 
vhodné pro všechny typy pokožky. Obsažený 
jojobový olej pokožku vyživuje, hydratuje a pomáhá 
zklidnit. Mléko zanechává pokožku hebkou, 
ošetřenou a vyživenou.

Tělové mléko Indulona měsíčková je vhodné 
pro péči o namáhanou a podrážděnou pokožku. 
Obsahuje vitamín E acetate a je obohacené 
o výtažek z měsíčku lékařského. Ten pokožku 
zklidňuje a regeneruje, poradí si i se začervenáním 
a povrchovými poraněními.

VÍTĚZ!
Zvolen 4000 spotřebiteli v kategorii 
TĚLOVÁ KOSMETIKA *

NÁZORY RESPONDENTŮ:
„Je úžasná!“
„Používám denně a jsem spokojen, 
rozhodně bych neměnil.“
„Krásně se vstřebává.“
„Pěkně voní.“

UŽÍVEJTE SI NÁDHERNĚ HEBKOU 
A VYŽIVENOU POKOŽKU
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ASTRID T.M., a.s.
Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3
Tel.: + 420 222 801 700
E-mail: info@astrid.cz

NÁZEV ZNAČKY: Astrid Sun
Facebook: www.facebook.com/Astridczsk
Instagram: www.instagram.com/Astrid_czsk
Web: www.astrid.cz

VÍTĚZ!
Zvolen 4000 spotřebiteli v kategorii 
OPALOVACÍ KOSMETIKA*

ASTRID SUN
Dětské produkty ASTRID SUN dokonale ochrání citlivou 
pokožku našich nejmenších! Jejich extra pečující složení 
obohacené o provitamin D zlepšuje odolnost pokožky před 
vnějšími vlivy, udržuje ji hydratovanou a bylo vyvinuto tak, aby se 
minimalizovalo riziko alergických reakcí.

Dětské minimléko na opalování OF 50 poskytuje pokožce 
širokospektrální fotostabilní ochranu před škodlivými vlivy UV 
a infračerveného záření a viditelného světla. Kapesní balení 80 ml 
je ideální na cesty.

WET SKIN Dětský transparentní sprej 
na opalování OF 50 chrání pokožku před negativními účinky 
UV a infračerveného záření. Díky revoluční technologii ho lze 
aplikovat na suchou i mokrou pokožku. Je ideální pro dětské 
vodní hrátky.

Chladivá regenerační pěna po opalování s 10 % 
D-panthenolu zklidňuje podrážděnou pokožku zejména 
po opalování. Poskytuje pocit chladivého osvěžení, hydratuje 
pokožku až po dobu 48 hodin a přispívá ke zmírnění pocitu pálení 
a zarudnutí.

OCHRANA PŘED NEJŠIRŠÍM SPEKTREM 
SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

NÁZORY RESPONDENTŮ:
„Používám tuto značku odmala a nemohu jí nic vytknout.“
„Dobře chrání před sluncem.“
„Nejlepší opalovací kosmetika.“
„Tyto výrobky dlouhodobě používám a jsem spokojená,“ 
jsou kvalitní, voňavé a splňují svůj účel.“

* Zvoleno reprezentativním vzorkem 4000 českých spotřebitelů, výzkum provedla agentura Nielsen. Citace výroků o vítězném výrobku pocházejí ze zmíněného výzkumu.
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* Zvoleno reprezentativním vzorkem 4000 českých spotřebitelů, výzkum provedla agentura Nielsen. Citace výroků o vítězném výrobku pocházejí ze zmíněného výzkumu.

Sarantis Slovakia s.r.o.
Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, 
Slovenská republika
Tel.: + 421 915 918 093 
E-mail: indulona@sarantis.cz

NÁZEV ZNAČKY: Indulona
Facebook: www.facebook.com/IndulonaCZE
Instagram: www.instagram.com/indulona_official
Web: www.indulona.cz

TĚLOVÁ MLÉKA INDULONA
Tělová mléka Indulona mají unikátní složení, které 
poskytuje všestrannou péči o pokožku. V porovnání 
s běžnými tělovými mléky jsou pevnější konzistence, 
obsahují nižší poměr vody a poskytují intenzivnější 
výživu. Tělová mléka Indulona se přitom krásně 
roztírají a vstřebávají. Nyní i ve velkém balení 
400 ml!

Vyživující tělové mléko Indulona original je 
vhodné pro všechny typy pokožky. Obsažený 
jojobový olej pokožku vyživuje, hydratuje a pomáhá 
zklidnit. Mléko zanechává pokožku hebkou, 
ošetřenou a vyživenou.

Tělové mléko Indulona měsíčková je vhodné 
pro péči o namáhanou a podrážděnou pokožku. 
Obsahuje vitamín E acetate a je obohacené 
o výtažek z měsíčku lékařského. Ten pokožku 
zklidňuje a regeneruje, poradí si i se začervenáním 
a povrchovými poraněními.

VÍTĚZ!
Zvolen 4000 spotřebiteli v kategorii 
TĚLOVÁ KOSMETIKA *

NÁZORY RESPONDENTŮ:
„Je úžasná!“
„Používám denně a jsem spokojen, 
rozhodně bych neměnil.“
„Krásně se vstřebává.“
„Pěkně voní.“

UŽÍVEJTE SI NÁDHERNĚ HEBKOU 
A VYŽIVENOU POKOŽKU
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* Zvoleno reprezentativním vzorkem 4000 českých spotřebitelů, výzkum provedla agentura Nielsen. 

NÁZEV ZNAČKY: BELLA 
Na trhu od: 2002
Počet produktů: 90
Web: www.bella-cz.cz

VÍTĚZ!
Zvolen 4000 spotřebiteli v kategorii 
INTIMNÍ HYGIENA*

INTIMNÍ HYGIENA BELLA
Řada výrobků Bella intimní hygiena 
pro ženy je určena ke každodenní péči 
o intimní části těla. Jemná emulze 
Sensitive urychluje obnovu pokožky 
a zklidňuje podráždění, gel HydroNatural 
chrání přirozenou bakteriální mikroflóru 
a hydratuje. Ubrousky osvěžují, hydratují 
a chrání přirozenou bakteriální mikroflóru. 
Všechny výrobky mají fyziologické pH 
odpovídající pH pokožky intimních partií.

DOPORUČENÁ AKČNÍ 
MALOOBCHODNÍ CENA: OD 39 Kč
POČET KUSŮ V KARTONU: 10–22

NABÍDNĚTE SVÝM ZÁKAZNICÍM 
UCELENOU ŘADU VÝROBKŮ 
INTIMNÍ HYGIENY BELLA

PRO OBJEDNÁNÍ PRODUKTU VOLEJTE

TEL.: +420 604 247 039
ING. PETR DVOŘÁK, OBCHODNÍ ŘEDITEL

TZMO CZECH REPUBLIC s.r.o.
Vlastibořská 2789/2 
193 00 Praha 9
Tel.: +420 604 247 039
E-mail: petr.dvorak@tzmo.cz
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* Zvoleno reprezentativním vzorkem 4000 českých spotřebitelů, výzkum provedla agentura Nielsen. 

VÍTĚZ!
Zvolen 4000 spotřebiteli v kategorii 
DĚTSKÉ PLENY*

NABÍDNĚTE SVÝM ZÁKAZNÍKŮM UNIKÁTNÍ 
KONSTRUKČNÍ SYSTÉM PŘIZPŮSOBUJÍCÍ 
SE JEDNOTLIVÝM ETAPÁM VÝVOJE DÍTĚTE

PRO OBJEDNÁNÍ PRODUKTU VOLEJTE

TEL.: +420 604 247 039
ING. PETR DVOŘÁK, OBCHODNÍ ŘEDITEL

NÁZEV ZNAČKY: BELLA 
Na trhu od: 2004
Počet produktů: 10 velikostí 
Web: www.happy-cz.cz

TZMO CZECH REPUBLIC s.r.o.
Vlastibořská 2789/2 
193 00 Praha 9
Tel.: +420 604 247 039
E-mail: petr.dvorak@tzmo.cz

BELLA BABY HAPPY
Jednorázové plenky Bella Baby Happy 
jsou moderní prodyšné hygienické 
výrobky určené pro kojence a děti. Deset 
nabízených velikostí je děleno do tří 
základních systémů podle konstrukčních 
a funkčních vlastností přizpůsobených 
vývojové etapě dítěte. Jednou 
z konstrukčních novinek je systém FLEXI 
FIT, který usnadňuje aplikaci i nošení 
plenek. U nejmenších velikostí je unikátní 
výřez pro pupeční pahýl.

DOPORUČENÁ AKČNÍ 
MALOOBCHODNÍ CENA: OD 169 Kč
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Kaufland Stiftung & Co. KG
Rötelstr. 35, 
74172 Neckarsulm, Německo

NÁZEV ZNAČKY: Kuniboo
Na trhu od: 2018
Počet produktů: v stálém sortimentu 
130 produktů v různých velikostech
Web: www.kaufland.cz

KUNIBOO DĚTSKÉ OBLEČENÍ
Kuniboo dětské oblečení představuje 
kombinaci kvality a funkčnosti zároveň. 
Kolekce je vyrobena ze 100% přírodního 
vlákna certifikovaného podle GOTS. 
U konečného produktu je tak zaručena 
ekologická čistota chránící životní prostředí.

Značka oblečení pro děti Kuniboo je 
vytvořená z ekologických materiálů a tkanin. 
Produkty jsou hypoalergenní, příjemné na 
těle a nedráždí citlivou pokožku dětí.

Kuniboo produkty jsou dostupné ve všech 
prodejnách Kaufland ve stálém sortimentu 
i v akčních nabídkách během roku ve 
velikostech od 50 do 104 cm v barevných 
variantách pro chlapečky a holčičky.

VÍTĚZ!
Zvolen 4000 spotřebiteli v kategorii 
DĚTSKÉ OBLEČENÍ *

NOVINKA VOLBY 
SPOTŘEBITELŮ 2019 EXKLUZIVNĚ 
VE VŠECH PRODEJNÁCH KAUFLAND.

NÁZORY RESPONDENTŮ:
„Jsem velmi spokojena s výrobky od Kuniboo.“
„Kvalita za příznivou cenu.“
„Vypadá stylově.“
„Příjemný materiál.“
„Zajímavé kombinace barev.“

Naše novinky zvítězily 
v programu Volba spotřebitelů

Volba_spotrebitelu_2019_v2_A1.indd   1 18.06.19   10:05
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ZVEME VÁS NA 20. ROČNÍK!

Oslavte s námi jubilejní, 
20. ročník, k této příležitosti 
chystáme hromadu bonusů! 
Přihlaste své novinky včas, 
ať vám nic neuteče. Registrace 
produktů začíná už na podzim!

Nepromeškejte šanci dostávat 
nejčerstvější novinky a pozvánky na 
naše akce přímo do e-mailu. Přihlaste 
se k odběru newsletteru a buďte 
v obraze! www.atozregistrace.cz/
volba-spotrebitelu

NEZAPOMEŇTE NÁS 
SLEDOVAT TAKÉ NA LINKEDIN 
(ATOZ MARKETING) A VŠE SE 
DOZVÍTE Z PRVNÍ RUKY!




