


               Informace o programu 

www.duveryhodneznacky.cz 

Důvěryhodné značky jsou jediným marketingovým programem v ČR, který monitoruje a 
oceňuje značky, ve které mají čeští spotřebitelé největší důvěru. 
 
Jedná se o jedinečné ocenění, které udělují sami spotřebitelé. 
 
Letos probíhá už 7. ročník v ČR a 6. na Slovensku.  
 
4 000 spotřebitelů hodnotilo přes 700 značek  
v 80 kategoriích zaměřených na produkty,  
lékárenské produkty, obchodníky, služby a instituce. 
 
 



               Informace o programu 

www.duveryhodneznacky.cz 

Ve většině kategorií zařazeno 10 top 
značek dle prodejů.  
 

Každá kategorie má pouze jednoho 
vítěze. 
 

Nejdůvěryhodnější značky se mohou 
pochlubit tímto logem. 
 

Logo funguje jako nezávislé potvrzení kvality 
či dobrá reference. 
 
 
 



               Marketingová podpora vítězných značek 

www.duveryhodneznacky.cz 

Nejdůvěryhodnější značky podpoří rozsáhlá marketingová B2B a B2C kampaň, která 
zahrne tisk, rádio, in-store rádio v řetězcích Tesco a Makro, internet, sociální sítě, 
promoční soutěže, obrazovky v MHD, obchodních centrech, lékařských ordinacích aj. 
 
 



               PR podpora vítězných značek 

www.duveryhodneznacky.cz 

Nejdůvěryhodnější značky jsou oblíbeným tématem novinářů, proto mají velkou 
mediální pozornost. Slavnostní trofeje budou letos vítězům předány na slavnostním 
galavečeru 11. listopadu 2021 v Martinickém paláci na Hradčanském náměstí v Praze. 



               Jak vítězné značky logo využívají? 

www.duveryhodneznacky.cz 

Oceněné značky se nejčastěji chlubí logem v TV spotech, místě prodeje, outdoor 
kampaních, on-line kanálech, PR, letácích či katalozích, ale i na obalech výrobků. 
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Které značky jsou letos dle Čechů nejdůvěryhodnější? 

               Nejdůvěryhodnější značky v roce 2021 



               Nejdůvěryhodnější značky produktů v roce 2021 

www.duveryhodneznacky.cz 



            Nejdůvěryhodnější značky lékárenských produktů v roce 2021 

www.duveryhodneznacky.cz 



               Nejdůvěryhodnější značky obchodníků v roce 2021 

www.duveryhodneznacky.cz 



               Nejdůvěryhodnější značky služeb a institucí v roce 2021 

www.duveryhodneznacky.cz 



Nejsilnější značky celého průzkumu 

www.duveryhodneznacky.cz 

2. 
55,2 % 

 

3. 
55 % 

1. 
65,3 % 

Vítězné značky s nejvyšším podílem hlasů v jejich kategoriích napříč celým průzkumem, 
% uvádí podíl hlasů, které získala uvedená značka v rámci kategorie. 
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Metodologie výzkumu 
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Třemi nejlepšími vítězi napříč celým výzkumem se staly značky JAR, jako již každoročně, DR.MAX 
a INVIA. Skokanem roku se stala značka IDELYN URINAL, která měla největší procentuální nárůst 
oproti minulému roku. Průzkum poukázal na skutečnost, že Češi jsou velmi konzervativní. Zvolili cca. 
80% shodných vítězů jako před rokem, z toho 8 „stálic“ napříč všemi 7 ročníky značky Kofola, Dr.Max, 
DM Drogerie, Pilsner Urquell, Jar, Savo, Ariel a Lidl. 
 
Zákazníci si své nákupy více plánují a promýšlejí. Roste počet těch, kteří se zajímají o zdravý životní 
styl a zdravou výživu. Zdravá výživa, fyzická aktivita a doplňky stravy jsou poté nejdůležitějšími 
nástroji, jak zlepšovat jednotlivé parametry vlastního zdraví. 
Prodej zdravějších kategorií potravin pokud jde o objem, vzrostl oproti roku 2019 o 12 procentních 
bodů. Lidé jsou obecně ochotnější si za tento sortiment více připlatit. 
Nejčastěji ze zdravých potravin nakupují čerstvou zeleninu a ovoce. Supermarketům a 
hypermarketům již v prodejích  začínají konkurovat zejména farmářské trhy a specializované 
prodejny zaměřené na daný segment. 
Zvýšený nákup zdravějších potravin, ale i doplňků stravy by měl z pohledu spotřebitelů pokračovat i 
po skončení covidové pandemie. 



© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 

 Reprezentativní 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 : Září-Říjen 2021 

Cílová skupina Metoda výzkumu 

           Veľikost vzorku 
 Strukturovaný dotazník v délce 30 min 
 Celkem 80 kategorií, více než 700 značek 
 Prosím vyberte, která z následujících značek je pro Vás 

nejdůvěryhodnější. 

 Talk Online Panel:  

N = 4000 respondentů 

             Dotazník 
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Zajímavosti z výzkumu 
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Češi jsou věrní svým osvědčeným značkám 
8 Stálic napříč všemi ročníky 

Shodných vítězů  
jako před rokem 

80% 

JAR                              65% 

KOFOLA                      39% 

ARIEL                      36% 

PILSNER URQUELL  32%  

LIDL                             29%  

SAVO                           28%  

DR.MAX                      55%  

DM DROGERIE          51%  
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Příklady značek které vyhrály jednoznačně 

Čistící prostředky: SAVO 
Dětská výživa: SUNAR 

Dětské krémy proti opruzeninám: SUDOCREM 
Doplňky stravy na imunitu: PREVENTAN 

Papírový a vatový program: ZEWA 
Péče o oči: VISINE 

Krmiva pro kočky: WHISKAS 
Prodejci léků: DR.MAX 

Přípravky na alergii: FENISTIL 
Přípravky na kašel: STOPTUSIN 

Přípravky na klouby a kosti: GS CONDRO 
Přípravky na péči o prostatu: PROSTENAL 

Přípravky na rýmu: OLYNTH 
Přípravky na střevní problémy: ENDIARON 

Robotické sekačky: HUSQUARNA 
Tělová a koupelová kosmetika: NIVEA 

 Mezi muži i ženami 
 
 

 Přes všechny věkové 
skupiny 
 
 

 Přes všechny skupiny 
podle dosaženého 
vzdělání 
 
 

 Napříč celou Českou 
republikou 



© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 

Co nás letos překvapilo? 

Postřehy a zajímavosti z výzkumu 

Kategorie „Zábavní parky a aquaparky “ 
Vítězem je AQUALAND MORAVIA– volilo 23% respondentů 
I zde pomohli k velice těsnému vítězství nad pražským Aquaparkem spokojení moravští návštěvníci.  

Kategorie „Vegetariánské a veganské produkty“ 
Vítězem je značka GARDEN GOURMET – volilo 42% respondentů 
Tato značka zvítězila s velkým náskokem před svými konkurenty.  Mají ji významně více v oblibě ženy a 
respondenti ze Středočeského kraje. Tuto kategorii hodnotili pouze ti, kteří se zajímají o zdravý životní styl. 
Letos to bylo 77% což je o 3 procenta více než v roce loňském – je vidět že zájem o zdravé produkty v populaci 
se stále postupně roste. 

Kategorie „Skiareály “ 
Vítězem je HORSKÝ RESORT DOLNÍ MORAVA – volilo 19% respondentů 
O vítězství tohoto areálu se zasloužili primárně spokojení moravští respondenti a milovníci zimních sportů z 
Vysočiny a Pardubického kraje. Jak je vidět z dosažené procentní hodnoty, boj byl velice těsný ale nakonec 
Skiareál Špindlerův Mlýn prohrál letošní soutěž o téměř dvě procenta. 
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Co nás letos překvapilo? 

Postřehy z výzkumu 

Kategorie „Poskytovatelé energií“ 
Vítězem je SKUPINA ČEZ – volilo 44% respondentů 
Nejlépe si vede ve městech do 100 000 obyvatel, ve velkých městech je signifikantně méně populární. 
Oproti loňskému roku si v hodnocení polepšila o celá tři procenta.  

Kategorie „Čokoládové cukrovinky“ 
Vítězem je značka LINDT – volilo 21% respondentů 
V těsném souboji tato značka letos porazila loňského vítěze – značku Orion.  
Mají ji významně více v oblibě vysokoškolsky vzdělaní, sportovně zaměření středo a vysokoškoláci a 
významně častěji ženy. 

Kategorie „Drogerie“ 
Vítězem je značka DM – volilo 51% respondentů 
DM je jednoznačnou volbou pro více než polovinu respondentů – z hodnocení je dobře patrná významná 
afinita k této značce u spotřebitelů ve věku do 44 – srdcím starších spotřebitelů stále vládne Drogerie Teta 





www.duveryhodneznacky.cz 

Děkujeme všem partnerům programu za podporu! 



Děkujeme vám za pozornost! 

                                                                                                  Důvěryhodné značky     Atoz Marketing 
 

Dotazy na duveryhodneznacky@atozgroup.cz 
Více info o projektu na www.duveryhodneznacky.cz 

Sledujte nás na: 

https://www.youtube.com/channel/UCKUwf3A3TBwugC1dRbSzlOw
mailto:duveryhodneznacky@atozgroup.cz
https://www.duveryhodneznacky.cz/
https://www.linkedin.com/showcase/duveryhodneznacky/?viewAsMember=true
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