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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 8. ročník v ČR a 7. na Slovensku.

4 000 spotřebitelů hodnotilo téměř 900 značek
v 90 kategoriích zaměřených na produkty,
lékárenské produkty, obchodníky, služby, stavebniny
a instituce.
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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.



PR podpora vítězných značek
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Nejdůvěryhodnější značky jsou oblíbeným tématem novinářů, proto mají velkou 
mediální pozornost. Slavnostní trofeje budou letos vítězům předány na slavnostním 
galavečeru 10. listopadu 2022 v Autoklubu České republiky v Opletalově ulici v Praze.



Marketingová podpora vítězných značek
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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 a TV vysílání.



Jak vítězné značky logo využívají?

www.duveryhodneznacky.cz

Oceněné značky se nejčastěji chlubí logem v TV spotech, v 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 2022



Nejdůvěryhodnější značky produktů v roce 2022
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Nejdůvěryhodnější značky lékárenských produktů v roce 2022
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Nejdůvěryhodnější značky obchodníků v roce 2022
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Nejdůvěryhodnější značky služeb a institucí v roce 2022
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Nejdůvěryhodnější značky technických a stavebních 

produktů v roce 2022
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Nejsilnější značky celého průzkumu

www.duveryhodneznacky.cz

2.

67 %
3.

58 %

1.

72 %

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 LEGO, JAR a IQOS. Poprvé v historii 
soutěže JAR skončil na druhém místě. Skokanem roku se stala značka BIOPRON, která měla největší 
procentuální nárůst oproti minulému roku a to o celých 18%. 

Konzervativnost Čechů se opět prokázala i když tento ročník v menší míře. Letošní ročník vykázal  
„pouze“ 69% shodných vítězů jako před rokem, z toho 8 „stálic“ napříč všemi 8 ročníky značky Jar, 
Dr.Max, DM Drogerie, Kofola, Ariel, Pilsner Urquell, Lidl a Savo.

Zákazníci si své nákupy plánují a promýšlejí v této náročné době ještě výrazněji než v loňském roce. 
I letos procento respondentů, deklarujících zájem o zdravý životní styl nekleslo pod 70%.
Větší roli nyní hrají promoce. Citlivost na promoce se výrazně změnila, více nakupujících je v dnešní 
době ochotno nakupovat jiné, než obvyklé značky, právě kvůli promoakcím. 
Před pandemií, v roce 2019 uvedlo 63% dotázaných že je promoce při nakupování ovlivňují, z 
letošního výzkumu Inflační studie vyplývá že již 77% dotázaných inklinuje k promočním akcím. 
Již z průzkumu Inflace, který byl realizován v červenci 2022 vyplynulo, že čeští zákazníci změnili  své 
nákupní zvyklosti. 29% z nich začalo nakupovat v obchodech, které nabízejí výrobky za nižší ceny.
Blíží se další vlna tohoto výzkumu zaměřeného na dopady inflace na změnu nákupního chování kde 
budeme moci sledovat vývoj situace na českém trhu. Výsledky budou k dispozici v prosinci 2022.
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❑ 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 2022

Cílová skupinaMetoda výzkumu

Velikost vzorku

❑ Strukturovaný dotazník v délce 30 min

❑ Celkem 90 kategorií, téměř 900 značek

❑ Otázka: Prosím vyberte, která z následujících značek je pro 
Vás nejdůvěryhodnější.

Dotazník

❑ Talk Online Panel: 

❑ N = 4000 respondentů
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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

69%

JAR 67%

KOFOLA 36%

ARIEL 33%

PILSNER URQUELL 32% 

LIDL 26% 

SAVO 29% 

DR.MAX 56% 

DM DROGERIE 49% 
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Příklady značek které vyhrály jednoznačně

Bezdýmné tabákové výrobky: IQOS
Dětská výživa: SUNAR

Dětské oblečení: LUPILU
Doplňky stravy na imunitu: PREVENTAN

Krmiva pro kočky: WHISKAS
Krmiva pro psy: BRIT

Osobní automobily: ŠKODA
Pojišťovny: GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Prací prostředky: ARIEL
Prodejci léků: DR.MAX

Přípravky na alergii: ZYRTEC
Přípravky na kašel: STOPTUSIN

Přípravky na rýmu: OLYNTH
Střešní krytiny: BMI BRAMAC

Tělová a koupelová kosmetika: NIVEA
Volně prodejné léky na bolest: IBALGIN

Volně prodejné léky na chřipku a nachlazení: PARALEN GRIP

❑ Mezi muži i ženami

❑ Přes všechny věkové 
skupiny

❑ Přes všechny skupiny 
podle dosaženého 
vzdělání

❑ Napříč celou Českou 
republikou



Postřehy a zajímavosti z výzkumu

Skokanem roku se stala značka BIOPRON v kategorii „Probiotika “
Zvolilo ji 45% respondentů což je o 18% více než v loňském roce
O vítězství Biopronu se významně zasloužily spokojené uživatelky ve věkové skupině 45 – 59 let z 
Jihomoravského a Moravskoslezského kraje.

72%
67% 58%

TOP 3

Skokan roku a TOP 3



© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Co nás letos překvapilo?

Postřehy a zajímavosti z výzkumu

Kategorie „Dětské multivitamíny“
Vítězem je RAKYTNÍČEK– volilo 32% respondentů
Větší důvěře se těší mezi ženami a oblíbený je více v Moravskoslezském kraji. Oproti loňskému roku si v 
hodnocení polepšil o celých 7 procent a porazil tak loňského vítěze Marťánky. 

Kategorie „Čerpací stanice “
Vítězem je TANK ONO– volilo 26% respondentů
Tato čerpací stanice dlouhodobě pracuje na získání srdcí českých motoristů cenou která je často až o 6 Kč/l 
nižší než u konkurenčních provozoven velkých řetězců – její snaha se skutečně vyplácí – meziročně si tato 
značka polepšila o 8 procentních bodů a porazila tak loňského vítěze Benzinu skupiny Orlen.

Kategorie „Dětské oblečení“
Vítězem je značka LUPILU – volilo 57% respondentů
Oblíbenější je v Pardubickém a Ústeckém kraji a oproti loňskému roku si v hodnocení polepšila o celých 
6 procent a obhájila tak své loňské vítězství.
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Otázka: K7. Která z následujících možností nejlépe popisuje, jak slevy/akce ovlivňují vaše zvyky při nakupování potravin? 
Báze: Celkem N=794

Citlivost na akce se výrazně změnila, více nakupujících je v dnešní době 
ochotno nakupovat jiné, než obvyklé značky kvůli promoakcím.

Citlivost na akce

Q23 Která z následujících možností nejlépe popisuje, jak  akce ovlivňují vaše nakupování v supermarketu/hypermarketu? 
Báze: Všichni nakupující HM/SM, 2017 (n=1025), 2018 (n=1047), 2019 (n=1053), 2020 (n=1064), 2021 (n=1024)

Před 
pandemií

Pandemický 
rok

Konec 
pandemie Rok Inflace

18% 20% 21% 16%

33%
36% 37%

40%

12%
12% 13% 21%

13%
11% 11%

12%
24% 20% 19%

11%

2019 2020 2021 July 2022

Akční cena málokdy změní
výběr značky kterou kupuji

Produkty v akci kupuji, až tehdy,
když znám a mám rád jejich
značku
Pravidelně nakupuji různé
značky produktů kvůli akcím

Obchody střídám velmi zřídka,
ale při nakupování aktivně
vyhledávám akce
Obchody střídám podle toho,
který má nejlepší akce

63%
77%



© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Děkujeme za pozornost



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

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



