VÝZKUM ZNALOSTI A VLIVU
SPOTŘEBITELSKÝCH OCENĚNÍ
ÚNOR/BŘEZEN 2020

Metodologie výzkumu
• Online výzkum na panelu respondentů SC&C

• Termín sběru dat:
• 28. 2. – 2. 3. 2020

• N = 774 respondentů
• 18+ let
• Celá ČR
• Kvótní výběr podle pohlaví, věku, vzdělání, kraje a
velikosti obce

• Délka dotazníku: 5 – 10 minut

Dvě třetiny lidí rády zkouší novinky
Co vás nejvíce motivuje k nákupu nového produktu?
Nevím
3%

Doporučení přátel, rodiny

Nezkouším
novinky
30%

Mladí do 35 let, VŠ, Praha+ StČ

Ocenění v nezávislých testech

43%

Reference uživatelů na webu

Zkouším
rád
novinky
67%

Novinky má nejraději nejmladší generace do 34 let a samozřejmě
obezřetnější jsou senioři – rozdíly jsou relativně vysoké, protože zatímco
mladí zkoušejí v téměř 80 % případů, tak u seniorů je podíl zvídavých
zhruba na 50%. Vyšší míra „novátorství“ je také patrná v Praze a okolí.

Doporučení odborníka

24%

18%

Reklama

8%

Doporučení na sociálních sítích

6%

Něco jiného

69%

10%

Mladší (18-49 let)

Obecně vnímají spotřebitelé dobře, pokud jsou
výrobky oceněné nezávislými testy
NEMÁM
větší
důvěru
13%

nevím
3%

Produkty oceněné
v nezávislých
testech

MÁM větší
důvěru
84%

Více motivované k nákupu jsou ženy než muži (a to napříč
všemi zmíněnými značkami) a také senioři 65+ let.

84 % lidí obecně přiznává vyšší důvěru v produkty
oceněné nezávislými testy kvality či
spotřebitelským hodnocením jako např. Volba
spotřebitelů, Důvěryhodná značka apod.

Většina spotřebitelů preferuje to, na co je zvyklá
a čemu důvěřuje. Nicméně novinka, která je lepší, má
šanci na úspěch.
Při mém
nákupním
rozhodování
o zakoupení
výrobku
nebo využití
služeb
rozhodují
více jiné…

Když vyzkoušíte něco nového a je to lepší, než na
co jste byli zvyklí dosud, jaká je šance, že budete
tento nový produkt/službu kupovat i nadále?

Preferuji
výrobky a
služby od
značek,
kterým
důvěřuji.
68%

Preference na základě důvěry převládá v celé populaci, ale nejnižší je
u nejmladší generace do 35 let (mladí lidé obecně raději zkoušejí nové
věci, nebojí se riskovat atd.).

určitě to
budu
kupovat i dál
57%

spíš to budu
kupovat i dál
38%

nevím
5%

Míra povědomí o značce Volba spotřebitelů
dosahuje 44% - zásadní pro zapamatování značky
je propagace v obchodě nebo na obalu produktu
61%

Propagace v obchodě

53%

Na obale produktu

21%

V televizi

nezná
logo
56%

zná logo
44%

14%

E-shopy

Na sociálních sítích

Vyšší povědomí o značce mají mladší lidé (do 50 let), výrazně častěji ho
znají ženy a také lidé s vyšším vzděláním.

17%

V tisku/inzercích

10%

Na venkovním reklamním nosiči

7%

Na YouTube

1%

Jinde na internetu

3%

Pokud bude na výrobku značka Nejlepší novinka
roku, tak to může zvýšit prodej výrobku
Pokud bude na výrobku značka Nejlepší novinka roku, tak to
zvýší prodej výrobku nezávisle na znalosti produktu o 48 %ˇ.

nevím
17%

NEZVÝŠÍ
to
pravděpo
dobnost
nákupu
34%

Vyšší ochota nakoupit je patrná opět u žen (je to také
způsobené tím, že ženy obecně častěji v domácnosti nakupují
nebo jsou za nákupy do značné míry zodpovědné).

ZVÝŠÍ to
pravděpod
obnost
nákupu
48%

Starší generace sice znala značku Volba spotřebitelů výrazně
méně než mladší lidé, ale na druhou stranu je pro seniory
(65+ let) tato značka častěji důvodem pro výběr produktu
do nákupního košíku.
V tomto ohledu jsou mladí do 35 let méně ovlivnitelní
(alespoň podle jejich tvrzení).
Méně náchylní k nákupu jsou také lidé s VŠ diplomem.
Naopak vyšší pravděpodobnost nákupu pozorujeme
u obyvatel moravských krajů, obyvatelé český krajů (bez Prahy
a StČ) se výrazně častěji nedokáží rozhodnout.

Třetina lidí deklaruje ochotu si připlatit za výrobek,
který nese označení Volby spotřebitelů
Pokud bude mít výrobek hodnotu 100 Kč, tak si připlatím…

jsem
ochoten
připlatit
36%

52%

26%
18%
4%
do 10 Kč

nejsem
ochoten
připlatit
64%

10-20 Kč

20-40 Kč

50 a více Kč

Lidé nejsou příliš ochotní platit více, ale pokud už najdeme takovou
skupinu, je výrazně větší pravděpodobnost, že bude ve věku 35 –
49 let. V tomto věku jsou lidé na vrcholu ekonomické aktivity, mají
největší stabilitu mezi příjmy a výdaji a proto jsou také v této otázce
méně cenově senzitivní. Navíc dokáží právě v tomto věku asi
nejvíce ocenit kvalitu zboží nebo služeb.
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