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DŮVĚRA
  JE NEJSILNĚJŠÍM POUTEM 

MEZI ZNAČKOU A ZÁKAZNÍKEM!

V ČÍSLECH

Již 6. ročník v České republice 

v každé kategorii až
 10 top značek na trhu (zařazeno dle prodejů) 

přes 4000 spotřebitelů hodnotilo

bylo hodnoceno téměř  700  značek

70 %*

SPOTŘEBITELŮ říká, ŽE LOGO ZVÝŠÍ 
DŮVĚRU V OCENĚNOU ZNAČKU

*Dle průzkumu realizovaného agenturou SC&C na reprezentativním 
vzorku 774 respondentů v únoru 2020.

DŮVĚRU 
VE ZNAČKU JE TŘEBA 
BUDOVAT I CHRÁNIT

Ú
vo

d Už je to šest let, co jsme v České republice spustili program Důvěryhodné 
značky a díky transparentnímu průzkumu na masivním vzorku 4000 respon-
dentů jsme tehdy našli jeho první vítěze. Zástupci velké části vítězných značek 
na tenkrát nové, neznámé ocenění koukali podezřívavě, navíc hodně z nich 
si skoro ťukalo na čelo s odpovědí typu „Dobře víme, že jsme nejlepší, a ne-
potřebujeme k tomu nějaké ocenění důvěryhodnosti“. My tenkrát skončili 
v hlubokých červených číslech, ale tak to bývá, když se buduje něco nového 
prakticky od nuly. Navíc jsme věřili v sílu nezávislého ocenění, které lidé vní-
mají jako skvělou referenci, což je mimochodem jedna z nejsilnějších motivací 
k nákupu. V dalších letech se oceněním, do kterého jsou automaticky zařazeny 
nejsilnější značky v jednotlivých kategoriích, postupně chlubilo stále více ví-
tězů. Nás zároveň těšilo sledovat, jak se jednotlivé Nejdůvěryhodnější značky 
naučily využívat nezávislé potvrzení důvěry zákazníků v jejich vlastní komuni-
kaci a program je každým rokem silnější a známější.

Poslední rok byl ve znamení světové pandemie pro většinu z nás přinejmen-
ším velmi náročný. Média už skoro rok plní bohužel nejčastěji tzv. jezdci 
apokalypsy všeho druhu, od politiků po pro většinu veřejnosti dosud neznámé 
akademiky, kteří za cenu mediálního zviditelnění často jen zbytečně straší 
a děsí (kdybych dobře neznal mediální trh, skoro bych věřil, že za děsivé pro-
gnózy mají ti lidé od médií extra prémie). Na většinu lidí i firem tvrdě dopadly 
navazující vládní restrikce a omezení, jak se ale v řeči čísel skutečně změnilo 
nákupní chování Čechů, se dočtete na dalších stránkách. 

My jako organizátoři programu vidíme, že právě v této náročné době nezávislé 
ocenění důvěry udělené přímo zákazníky pomáhá vítězným značkám v tradič-
ních kategoriích i těch, které byly zasaženy vývojem kolem pandemie nejvíce, 
a my se na ně proto rozhodli také zaměřit.

Budování důvěry je dlouhodobý proces a důvěra byla, je a vždy bude tím nej-
silnějším poutem. Přeji tedy všem vítězům, aby neslevili ze svého standardu 
a obhájili tuto nejvyšší laťku, k čemuž jim pomůže ocenění Nejdůvěryhodnější 
značka 2020.

Lukáš Matějka . marketing group manager . ATOZ Marketing Services  <lukas.matejka@atoz.cz>
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Zahraniční i tuzemské průzkumy ukazují, že při nákupu hraje jednu z nejdůležitějších rolí důvěra ve značku, proto společnost 
Atoz Marketing Services ve spolupráci s agenturou Nielsen organizuje jediný nezávislý marketingový program Důvěryhodné 
značky, který monitoruje a vyhlašuje jedinečné ocenění, jež udělují sami spotřebitelé. Letos probíhá už 6. ročník v ČR 
a 5. na Slovensku. Nejrozsáhlejšího průzkumu důvěry v České republice se zúčastnilo 4000 spotřebitelů. Průzkum odhalil fakt, 
že čeští spotřebitelé jsou věrni svým tradičním značkám, zároveň se ale nebrání těm, které k nim přicházejí prostřednictvím 
nových kategorií. Klíčová je pro zákazníky hlavně transparentnost značky, její filozofie i jasná obchodní strategie.

Vítězové letošního ročníku se kvůli epide-
miologickým opatřením bohužel 
nedočkali oblíbené slavnostní ceremonie. 
O zaslouženou cenu ale žádná z oce-
něných značek nepřišla, jen předání 
proběhlo v komornějším módu a cenou 
se značky mohou pochlubit svým zákaz-
níkům a fanouškům hlavně na sociálních 
sítích. Snad bude příští, sedmý ročník 
běžet už v obvyklém duchu. 

Krize nahrává transparentním značkám 
Budování důvěry je dlouhodobý a složitý 
proces a současná koronavirová pande-
mie nahrává hlavně těm značkám, které 

mají jasnou vizi, transparentní komuni-
kaci a fungující obchodní strategii, která 
umožňuje zákazníkům najít svou značku 
přesně tam, kde ji očekávají. „I přes to, 
že Češi dávají svůj hlas jednoznačně stá-
licím na trhu, nové kategorie a značky 
zapojené do oceňování dokládají, že 
důvěra coby základní kámen pro vztah 
zákazníka se značkou je alfou a omegou 
nejen v těch tradičních kategoriích,“ říká 
Lukáš Matějka, manažer marketingové 
skupiny pořádající společnosti Atoz 
Group. Tradičně byly hodnoceny katego-
rie jako banky, čerpací stanice, dodava-
telé energií, drogerie, piva, parfumerie, 
prodejci šperků nebo poskytovatelé 

mimobankovních půjček, nechybějí ani 
kategorie z lékárenského odvětví. Z prů-
zkumu agentury Nielsen vyplývá, že Češi 
jsou v otázce důvěry velmi konzervativní, 
zvolili si totiž 75 % stejných značek 
jako v loňském roce. Data také odhalila 
sedmu super značek, které si svoji dů-
věryhodnou pozici u zákazníků drží již 
šestým rokem po sobě. Jde o značky 
Kofola, Pilsner Urquell, Jar, Savo, Ariel, 
Dr. Max a Lidl. 

svěží vítr Nových kategorií 
Letošní ročník však přinesl téměř dvě de-
sítky nových kategorií. „Nově jich přibylo 

Kvůli pandemii letos neproběhla slavnostní ceremonie, slavnostní trofeje jsou předávány vítězům osobně.

ČEŠI JSOU KONZERVATIVNÍ, 
DŮVĚRA JE PRO NĚ KLÍČOVÁ   
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17, u kterých se domníváme, že je důvěra 
opravdu klíčová,“ přibližuje rozšíření kate-
gorií Lukáš Matějka. Nové kategorie rea-
gují mimo jiné na současné trendy, najdete 
mezi nimi např. vegetariánské a veganské 
potraviny nebo více kategorií zaměřených 
na lékárenské produkty. „Novinkou jsou 
například kliniky estetické medicíny, 
dětské vitaminy, probiotika, přípravky na 
trávicí a zažívací problémy nebo přípravky 
na péči o prostatu,“ přibližuje převážně lé-
kárenské kategorie, kde hraje důvěra důle-
žitou roli, Lukáš Matějka. Důvěra je ale pro 
zákazníky důležitá také v jiných oblastech, 
například při trávení volného času. Nově se 
tak o přízeň zákaznické důvěry ucházela 
třeba lyžařská střediska nebo zábavní 
parky a aquaparky. 

Absolutní vítězové i skokani 
Třemi nejlepšími vítězi napříč celým 
výzkumem se staly značky Jar, jako 
již každoročně, Iqos a Dr. Max. Skoka-
nem roku se stala značka PPL, která 
měla největší procentuální nárůst 
oproti minulému roku. Jsou značky, 
které vítězí hlavně u některé z věko-
vých skupin zákazníků nebo jen mezi 
muži či ženami. A pak jsou značky, 
které vítězí na plné čáře a neovlivní 
je ani genderová otázka, ani věk, 
místo bydliště či dosažené vzdělání. 
Mezi tyto značky patří právě balíkové 
služby (PPL), cestovní agentury (Invia), 
čisticí prostředky (Savo), kávovary 
(De´Longhi), dermokosmetika (Vichy), 
koření (Vitana), lékárny (Dr. Max), 
malé spotřebiče (Eta), poskytovatelé 
mimobankovních půjček (Zonky.cz), 
prodejci nábytku (Ikea) či prostředky 
na mytí nádobí (Jar). Dalo by se říci, 
že právě tohle jsou značky, které mají 
plošnou důvěru všech zákazníků. 

Jak mění Covid-19 důvěru k značkám
Pandemie covidu-19 změnila výrazným 
způsobem nakupování českých spotře-

bitelů, což deklarují tři ze čtyř dotazova-
ných nakupujících v průzkumu agentury 
Nielsen. Pandemie měla negativní vliv 
na frekvenci nakupování jak v hyper-
marketech a supermarketech, a to pro 
44 % nakupujících, tak i v obchodech 
typu večerek a convenience u 38 % 
nakupujících. Naopak více než čtvrtina 
dotazovaných nakupujících deklarovala, 
že kvůli pandemii realizovala nákupy 

online častěji než obvykle. Letos si tak 
ocenění Nejdůvěryhodnější značky v ka-
tegorii E-shopy s potravinami poprvé 
odnesl Rohlík.cz, který dokázal v jarních 
měsících rychle reagovat na zvýšenou 
poptávku a byl pro zákazníky důvěry-
hodným partnerem v krizi. Co se týká 
nákupního koše, výrazně se změnil způ-

sob nakupování, a to z pohledu množství 
i výběru značek. Celkově vzrostl nákupní 
koš, téměř 40 % dotazovaných více či 
méně souhlasí s faktem, že od vypuknutí 
pandemie nakupují větší balení. Celkem 
30 % nakupujících pak své značky vy-
měnilo za levnější alternativu.  

Nezávislé ocenění láká zákazníky 

Z dlouhodobého průzkumu vyplývá, že 
až třetinu z nich budou častěji tvořit lidé 
střední generace (do 50 let) a také častěji 
ženy. „Ženy a senioři také častěji dekla-
rují, že by takto oceněnému produktu dali 
přednost v rámci svého nákupu,“ dodává 
Lukáš Matějka. Oceněné značky navíc 
v programu získávají zajímavou podporu, 
která je připravena ve spolupráci s řadou 
mediálních partnerů. Odehraje se v ou-
tdooru, tištěných i on-line médiích, ob-
chodních centrech či městské hromadné 
dopravě. Chystá se také silnější mediální 
podpora vybraných značek formou různých 
promočních soutěží.  

Jitka Hemolová

Z dlouhodobého průzkumu 
vyplývá, že až třetina lidí 
bude ochotna připlatit 
si za nezávisle oceněný 
produkt či službu. 

Pandemie covidu-19 změnila výrazným způsobem nákupní chování, důvěra je 
důležitější víc než kdy dříve.

ANALÝZA
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REALITNÍ KANCELÁŘE STAVEBNINY SUŠENKY A OPLATKY SYCENÉ NEALKO NÁPOJE TABÁKOVÉ VÝROBKY TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY TĚLOVÁ A KOUPELOVÁ 
KOSMETIKA

VEGETARIÁNSKÉ 
A VEGANSKÉ POTRAVINY

VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY 
 

VÍNA  

VLASOVÁ KOSMETIKA VOLNĚ PRODEJNÉ 
LÉKY NA BOLEST

VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY NA 
CHŘIPKU A NACHLAZENÍ

ZÁBAVNÍ PARKY 
A AQUAPARKY

ZAHRADNÍ TECHNIKA ŽVÝKAČKY

B2C MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

ORGANIZÁTOR: VÝZKUMNÁ AGENTURA: PARTNER E-MAILOVÉ
KOMUNIKACE:

B2B MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

Pro více informací kontaktujte: 
Jana Medenica, 

project manager,
+420 739 571 385,

duveryhodneznacky@atozgroup.cz

www.duveryhodneznacky.cz



Výzkum probíhal on-line dotazováním, přičemž bylo definováno 76 kategorii. Celkem tak bylo hodnoceno 
téměř 700 značek. Sběr dat probíhal na reprezentativním vzorku populace za využití Českého narodního panelu. 
Tohoto výzkumu se účastnily celkem 4000 respondentů, přičemž hodnotící byli uživateli dané značky. Respondenti 
pak odpovídali, kterým daným značkám nejvíc důvěřují. Vzhledem k aktuální pandemii covidu-19 agentura Nielsen 
provedla studii, která zjišťovala dopad covidu 19 na nákupní chování v ČR.

METODA VÝZKUMU

Do výzkumu bylo nominováno 76 kate-
gorií a v každé kategorii bylo zařazeno 
až 10 top značek na trhu podle prodejů. 
Každá kategorie měla pouze jednoho 
vítěze, který se bude moci pochlubit 
logem Nejdůvěryhodnější značka. Sběr 
dat probíhal na reprezentativním vzorku 
4000 spotřebitelů, který zohledňuje poh-
laví, věk, vzdělání, region, velikost místa 
bydliště, složení domácnosti a dalších 
atributy specifické pro danou kategorii. 
On-line dotazování probíhalo prostřed-
nictvím strukturovaného dotazníku 
v délce 20 min.

ČEŠI JSOU CELKOVĚ VELMI KONZERVATIVNÍ 
Celkem 75% vítězných značek se 
schodují jako před rokem. Od začátku 
programu je celkově sedm značek, 
které vítězí už pošesté v řadě – Dr. Max, 
Kofola, Pilsner Urquell, Jar, Savo, Ariel, 
Lidl. Tato informace o síle tradičních 
značek je důležitou zprávou pro decision 
makery působící na našem trhu i na 
globální úrovni, kdy nadnárodní společ-
nosti vlastní tradiční české značky. Je-li 
důvěryhodnost značky dobře uchopena, 
dokáže přetrvat celá desetiletí.

DOPAD COVIDU-19 
NA CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ 
Pandemie covidu-19 změnila výraz-
ným způsobem nakupování českých 
spotřebitelů, a to již na počátku pande-
mie.  Deklarují to tři ze čtyř dotazova-
ných nakupujících.

ZAJÍMAVOSTI Z VÝZKUMU A DOPAD 
COVID-19 NA NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ V ČR
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DŮVĚRA
  JE NEJSILNĚJŠÍM POUTEM 

MEZI ZNAČKOU A ZÁKAZNÍKEM!

VÝZKUM

Téměř žádný

Nepatrný

Přiměřený

Značný

Velmi značný

2 %
6 %

19 %

45 %

28 %

Mnohem
častěji

Stejně 
jako předtím

Mnohem 
méně často

Zcela
souhlasím

Spíš
souhlasím

Spíš
nesouhlasím

Zcela
nesouhlasím

16 %

39 %
Stravování doma

Práce z domova
27 % 15 % 40 % 7 % 11 %

27 % 20 % 40 % 4 % 8 %

Koupil/a jsem dražší výrobky/značky než ty, 
které  jsem byl/a zvyklý/á kupovat 

Kupuji výrobky, které jsem dříve nekupoval /
a např. bio, vegan apod.

Místo mých oblíbených značek
kupuji privátní značky

Koupil jsem levnější výrobky / značky než tyto
Jsem zvyklý běžně nakupovat?

Místo mých oblíbených značek 
kupuji levnější alternativy 

Můj nákupní koš vzrostl

Kupuji větší balení stejné značky/produktu 

ÚR
OV

EŇ
 Z

M
ĚN

Y

ÚROVEŇ DOPADU NÁVRAT 
K ČETNOSTI 
na úroveň

před covidem-19

Nákupy online

Convenience

Hypermarket /
Supermarket

Obchod
potravinami

Mnohem
častěji

Stejně 
jako předtím

Mnohem 
méně často

14 % 16 % 33 % 16 % 21 % 40 %

45 %

25 %

22 %

14 % 13 % 29 % 20 % 24 %

12 % 13 % 36 % 13 % 25 %

10 % 16 % 50 % 10 % 13 %

ÚROVEŇ DOPADU NÁVRAT 
K ČETNOSTI 
na úroveň

před covidem-19

7 % 32 % 39 % 22 %

8 % 30 % 42 % 21 %

6 % 25 % 43 % 27 %

6 % 24 % 43 % 28 %

4 % 21 % 46 % 29 %

5 % 17 % 33 % 45 %

4 % 18 % 45 % 33 %

Zdroj: Nielsen studie Dopad covidu-19 na nákupní chování, 2020

ČEŠI DEKLARUJÍ, ŽE KUPUJÍ PŘEDEVŠÍM VĚTŠÍ BALENÍ A  UTRATÍ VÍCE PENĚZ ZA JEDEN NÁKUP

DOPAD COVIDu-19 NA CHOVÁNÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

DOPAD COVIDU-19 NA CHOVÁNÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ COVID-19 MĚL VLIV NA JEJICH NÁKUPNÍ ZVYKLOSTI
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Spotřebitelé vám věří, vytěžte z toho maximum:  
Odlište se od konkurence a využijte logo ve své marketingové a PR komunikaci. 
Inspirujte se ukázkami využití vítězi z předchozích let!

ZÚROČTE SVÉ VÍTĚZSTVÍ!

TV reklamu s využitím 
loga naleznete zde:

Pusťte logo také 
do televize a na internet

BUĎTE V CENTRU DĚNÍ V PR KOMUNIKACI
POCHLUBTE SE oceněním V TISKU

Využijte logo 
na obalech 
svých 
výrobků

UKAŽTE LOGO V MÍSTĚ PRODEJE



Celoroční mediální podpora, kterou zajišťuje organizátor programu!

PODPORA 
VÍTĚZNÝCH ZNAČEK

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ 
V PŘEDNÍCH MÉDIÍCH

B2B zásah mezi PROFESIONÁLY 
V RÁMCI ODBORNÝCH 
MEDIÁLNÍCH PARTNERŮ

B2C kampaň v inzercích, na webových portálech, sociálních 
sítích, V OUTDOORU, V OBCHODNÍCH CENTRECH, v MHD aj. 

TIŠTĚNÁ PUBLIKACE A SPECIÁLNÍ 
PŘÍLOHY VĚNOVANÉ PROGRAMU

VELKÁ PR PODPORA

DŮVĚRA
  JE NEJSILNĚJŠÍM POUTEM 

MEZI ZNAČKOU A ZÁKAZNÍKEM!

ZVIDITELNĚNÍ



GRATULUJEME VŠEM K ZASLOUŽENÉMU 
VÍTĚZSTVÍ! TĚŠÍME SE, ŽE SE OPĚT POTKÁME 
PŘÍŠTÍ ROK NA SLAVNOSTNÍM GALAVEČERU!

11. LISTOPADU 2021, PRAHA
PARTNEŘI

KONTAKTY

- - - Lukáš Matějka       MARKETING GROUP MANAGER
                   + 420 605 494 996
           lukas.matejka@atoz.cz

- - - JANA MEDENICA       Project Manager 
                   + 420 739 571 385
              jana.medenica@atoz.cz

ORGANIZÁTOR: VÝZKUMNÁ 
AGENTURA:

PARTNER E-MAILOVÉ
KOMUNIKACE:

B2B MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

B2C MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:


