
Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka 2021 
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ PROGRAMU 



               Informace o programu 

Marketingový program, který oceňuje už  21. 
rokem nové a inovované výrobky. 

 

Jedná se o jedinečné ocenění, které udělují 
samotní čeští spotřebitelé. 

 

Ulehčuje spotřebitelům orientovat se mezi 
novými produkty na trhu, výrobcům podporuje  
zalistování a prodlužuje životnost jejich 
novinek.  



               Informace o programu 

Každá kategorie má jen jednoho vítěze. 
 

Nejlepší novinky se mohou pochlubit 

logem  Volba spotřebitelů – Nejlepší 
novinka. 
 

Logo funguje jako nezávislé potvrzení 
kvality či dobrá reference. 
 

Logo motivuje 53 % spotřebitelů k jeho 
koupi (nezávisle na znalosti). 

 

 

 



               Informace o programu 

Dvě třetiny lidí přiznávají, že rádi občas vyzkouší 
něco nového. 
 

Nezávislé spotřebitelské ocenění produktu je 
druhou největší motivací k jeho nákupu (hned po 
doporučení přátel či rodiny) a dokonce 
několikanásobně větší než reklama nebo 
doporučení na sociálních sítích. 
 
84 % obecně přiznává větší důvěru k produktu, 
který je oceněn v nezávislém testu. 



               Ročník 2021 

Do programu bylo možné registrovat novinky uvedené na trh 

v období leden 2020 – červen 2021  

 

4000 spotřebitelů hodnotilo 196 nových produktů 

 

60 kategorií novinek 

 

Minimálně 3 konkurenční produkty v kategorii 

 

 

 

 



               Vítěze podpoří marketingová B2B a B2C kampaň 

 reklamní kampaně v nákupních řetězcích Makro a Tesco 

 reklamní nosiče v obchodních centrech nebo městské hromadné dopravě po celé ČR 

 rádiová kampaň na českých rádiových stanicích Evropa 2, Frekvence 1 nebo rádio Zet 

 prezentace novinek na kongresech Samoška nebo Čerpačka, inzerce v B2B, B2C 
časopisech 

 spotřebitelské soutěže, webové diskusní portály, sociální sítě 

 

 

 

 

 

 

 



 PR podpora vítězných novinek 

PR podpora začíná vyhlášením Nejlepších novinek 2021, které jsou oblíbeným 
tématem novinářů a mají velkou mediální pozornost. Slavnostní trofeje a 
diplomy budou vítězům odevzdané osobně. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



               Jak vítězové komunikují logo? 
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 Reprezentatíivní vzorek populace ČR 

 Dle pohlaví, věku, vzdělání, regionu a velikosti místa 

bydliště.  

 Ve výběru bylo zohledněno složení domácnosti, 

vlastnictví auta a přítomnost zvířete v domácnosti 

 

 On-line dotazování - CAWI  

 Termín výzkumu : Květen 2021 

 60 kategorií 

 196 výrobků 

■Cílová skupina ■Metoda výzkumu 

           Veľikost vzorku 

 Strukturovaný dotazník v délce 30 min 

 zkušenost s výrobkem 

 volba nejlepšího výrobku 

 hodnocení výrobku dle několika parametrů 

 hodnocení produktů na škále (1-5) 

 sociodemografické otázky 

 Talk Online Panel:  

 N = 4000 respondentov 

             Dotazník 
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Co si na novinkách ceníme? 

Mám zkušenost s výrobkem 

OBAL 

32% RESPONDENTŮ 

KVALITA 

56% RESPONDENTŮ 

CHUŤ/FUNKČNOST 

70% RESPONDENTŮ 

ZNAČKA 

31% RESPONDENTŮ 



© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 

Co si na novinkách ceníme? 

Mám zkušenost s výrobkem 

Chuť – 70% respondentů 

 Sladké pečivo 

 Ochucovadla 

 Chlazené mléčné snacky 

 Nealkoholické pivo 

 

Obal -  32% respondentů       

 Víno a sekty 

 Chlazené mléčné snacky 

 Čokoláda 

 Limonády 

 

Značka -  31% respondentů      

 Čokoláda 

 Pleťová kosmetika 

 Pivo 

 Džemy 

Kvalita -  56% respondentů       

 Krmivo pro kočky 

 Krmivo pro psy 

 Krmivo pro hlodavce 

 Těstoviny 
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Jak se nakupující chovají? 

11% 15% 15% 17% 21% 

77% 75% 73% 70% 68% 

13% 10% 12% 12% 11% 

2016 2017 2018 2019 2020 

Váhající -zřídka zkouším nové 
výrobky - myslím, že je lepší vědět, 
co očekávat, než riskovat nákup 
výrobku,  který mi nemusí 
vyhovovat 

Ranná většina - nakupuji nové 
značky nebo výrobky, ale obvykle 
se držím svých oblíbených položek 

Udávající trendy - rád/a zkouším 
nové věci - neustále vyhledávám 
nové produkty a značky 

Roste procento nakupujících vyhledávajících nové výrobky, značky. 

Source: Nielsen Shopper trends CZ - Pro více informací kontaktujte: linda.strakova@nielseniq.com 

Odkaz: Q26 Co z nasledujícího nejlépe vystihuje váš názor na změnu značek a nákup různých druhú potravin? 

Báze: Všichni HM/SM nakupující, 2016 (n=1046), 2017 (n=1025), 2018 (n=1047), 2019 (n=1053), 2020 (n=1064) 
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Důležitost inovací v kategoriích 

33% 33% 32% 31% 30% 

35% 37% 37% 
29% 34% 

33% 30% 31% 
41% 36% 

Chléb/čerstvé 
pečivo 

Mléčné 
výrobky 

Čerstvé sýry Ovoce a 
zelenina 

Praní a 
domácí čističe  

Ne příliš nebo nedůležité 

Spíše důležité 

Extrémně nebo velmi důležité 

Inovace jsou důležité pro třetinu nakupující především v kategorii mléčných 
výrobků a čerstvého pečiva. 

Source: Nielsen Shopper trends CZ - Pro více informací kontaktujte: linda.strakova@nielseniq.com 

Báze: Všichni HM/SM nakupující, 2020 (n=1033) 

Ref QQ169 Zdá se, že některé kategorie neustále inovují a snaží se , aby výběr a nabídka jejich produktů zůstaly stále atraktivní. Jiné kategorie naopak stagnují a příliš se nemění. 

Jak důležité je pro vás zavedení nových a odlišných značek / produktů / variant pro každou z následujících kategorií? 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VÍTĚZNÉ NOVINKY ROKU 2021 















ČESTNÉ UZNÁNÍ ODBORNÉ POROTY 
OVSÁNEK  

SEMIX PLUSO 

 

 



ABSOLUTNÍ VÍTĚZ 
SPONTEX GREEN SMETÁKOVÁ ŘADA ZE 100 % RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ  

MAPA SPONTEX CE 

 

 




