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SPRÁVNE ROZHODNUTIA

Máme za sebou rok bohatý na udalosti, ktorý bol iný ako všetky
ostatné. V dôsledku pandémie čelili všetky segmenty trhu novej
situácii a museli sa prispôsobiť zmenám, s ktorými vo svojich
plánoch vôbec nepočítali.
V rukách držíte prvú z tohtoročných ročeniek Stratégií. Venuje
sa výskumným agentúram, ktoré v uplynulom roku prinášali
klientom dôležité informácie o zmenených náladách či preferenciách spotrebiteľov a umožňovali im tak rýchlo reagovať na
novú situáciu. Kým na jar, v počiatkoch pandémie, boli klienti
opatrnejší, po opadnutí prvotného šoku sa postupne dopyt po
marketingových prieskumoch opäť zvýšil. Mnohé spoločnosti
sa potrebovali rýchlo adaptovať na zmenené priority spotrebiteľov. A práve prieskumy im prinášali dostatok relevantných
informácií a pomáhali im robiť správne rozhodnutia.
Koronakríza však s nástupom nového roku nepominula a vyriešiť všetky problémy sa nepodarí ani v tomto roku. Naopak, naplno sa prejavia všetky ekonomické dôsledky pandémie a neistota bude naďalej pretrvávať. O to dôležitejšia bude práve cielená,

efektívna komunikácia. Poznanie požiadaviek a preferencií trhu
tak bude oveľa potrebnejšou informáciou, ako to bolo v minulosti. Prieskumy budú naďalej nenahraditeľným zdrojom dát,
ktoré prinášajú odpovede na mnohé otázky. A dobrý prieskum
pomáha správne zadefinovať problém a priniesť informácie,
ktoré sú pre klienta zaujímavé a pomáhajú mu nájsť relevantné
riešenie.
Aj my sme preto našim partnerom v prílohe položili viac otázok
ako zvyčajne. Zaujímali nás odpovede na to, ako zmenila
pandémia marketingový prieskum, ako sa zmenili preferencie
zadávateľov a ako sa zmenili za posledný rok spotrebitelia, a tiež
to, ako môžu prieskumy pomôcť zadávateľom zlepšiť svoju stratégiu a zmierniť dosahy koronakrízy. Uplynulý rok však priniesol
okrem pandémie aj zmenu vlády, preto sme sa výskumných
spoločností opýtali aj na volebné prieskumy. A tiež na trendy
a hlavné témy, ktoré v prieskumoch predpokladajú v tomto
roku. Lebo relevantný prieskum vždy prinesie odpovede na tri
základné otázky: „prečo?“, „ako?“ a „čo ďalej?“.

www.strategie.sk | Marketingový výskum

3

ANKETA

Ako zmenila pandémia
marketingový prieskum
Menilo sa zameranie prieskumov? Sú klienti opatrnejší? Aké typy
a zameranie prieskumov preferovali vaši najväčší zadávatelia?

Darina Imreová
ACRC

Pandémia zmenila čiastočne aj marketingový prieskum,
ktorý sa musel a musí, podobne ako iné oblasti, prispôsobiť. V čase prvej vlny a prísneho lockdownu sa
nerealizovalo osobné opytovanie, avšak vzhľadom na
to, že väčšinu našich kvantitatívnych projektov sme aj
predtým realizovali cez naše interné call centrum a online panel, tak sa nás toto obmedzenie takmer nedotklo,
dokonca sme zaznamenali vyšší podiel realizovaných
projektov. V niektorých cieľových skupinách sa zlepšila
návratnosť, tzv. response rate (ľudia mali relatívne viac
času a zapojili sa do prieskumov). Kapacity nášho call
centra sme poskytli mestskej časti Bratislava-Ružinov,
kde sme pomohli s obvolávaním seniorov. V prípade
kvalitatívnych prieskumov sme rovnako prešli na
online opytovanie, ktoré však v prípade kvalitatívneho
pochopenia dokáže plne nahradiť osobný kontakt len
v niektorých formách.
Čo sa týka obsahového zamerania, vzhľadom na veľa
realizovaných projektov a rôznorodosť klientov sa
objavovali všetky typy úloh. Samozrejme, častejšie sme
skúmali reakcie spotrebiteľov na zmenenú situáciu a ich
potreby v súvislosti s pandémiou a opatreniami.
Opatrnosť klientov sme videli najmä v prvej vlne, kde bol
badateľný šok, rušenie, prípadne odkladanie projektov.
Ku koncu roka sme v 2muse realizovali pomerne veľa
projektov, dokonca sme dokázali mierne narásť. Na trhu
však stále cítime neistotu a opatrnosť. No naši klienti si
uvedomujú, že prieskum im v čase neistoty vie pomôcť
efektívnejšie reagovať na potreby a želania zákazníkov.

Michal Vyšinský
2muse

Stanislava
Púčková
2muse

Viaceré z prieskumov z hľadiska obsahu
zostávajú nemenné, ale rok 2020
priniesol pre mnohé spoločnosti rôzne
obmedzenia a prekážky ich bežného
podnikania, a tak potrebujú inovovať či už produkty, ich prezentáciu,
alebo spôsob komunikácie so svojimi
spotrebiteľmi. Tieto zmeny sa odrazili aj
v zadaných prieskumoch a v komunikácii a poradenstve s našimi klientmi.
Na základe meniacej sa situácie v spoločnosti aj metodológie zberu dát sa
museli prispôsobiť. Nielen kvalitatívne
zbery dát FGD a IDI prešli do online prostredia, ale aj kvantitatívne prieskumy
sa viac presunuli do telefonických
zberov alebo CAWI zberov, prípadne
online zberov s predregrutáciou.
Klienti sa týmto zberom prispôsobili.
Prostredníctvom technológií vedia byť
ich súčasťou.

Nezanedbateľná časť
prieskumných zadaní
sa prirodzene presunula
do online prostredia.
Jakub Hankovský
Ipsos

Vladislav Chaloupka
MNFORCE

Okrem logického posunu v metodike smerom
k onlinu sme videli dočasný odklon od veľkých strategických štúdií smerom k taktickým a operatívnym
zadaniam. Logicky nechcel nikto robiť dlhodobé
rozhodnutia v čase neistoty a dynamických zmien.

4

Marketingový výskum | 2021

Z krátkodobého hľadiska pandémia ovplyvnila marketingový
prieskum negatívne. Niektoré typy zberu dát sa v dôsledku rôznych
reštrikcií nedali plnohodnotne realizovať a aj viacerí zadávatelia
reagovali na prvotný šok z pandémie opatrne a pozastavili či zrušili
viaceré projekty. Z dlhodobého hľadiska však pandémia a jej
dlhodobé dôsledky prinášajú mnoho príležitostí, keďže zásadné
zmeny, ktoré v oblasti spotrebiteľského správania, priorít a potrieb
pandémia priniesla, vytvárajú zvýšenú potrebu zadávateľov po
informáciách, ktoré prieskum trhu dokáže poskytnúť.

Marcela Šimková

Data Servis – informace
Pandémia zmenila realizáciu prieskumu smerom k väčšej flexibilite a reakcii
na nové situácie, takže sme nastavili nové merateľné atribúty podľa toho,
aké obmedzenia v danom čase boli a aké informácie o rozhodovaní a zmene
správania spotrebiteľov boli aktuálne vyžadované. V niektorých oblastiach
prieskumov nedošlo k žiadnym úpravám metodiky, pretože bolo možné
v podstate aplikovať metodiku v nezmenenom rozsahu.
V minulom roku sa viac posilnilo online dopytovanie vo všetkých smeroch
a upravila sa metodika pre osobné rozhovory podľa nových predpisov ESOMAR s ohľadom na bezpečnostné opatrenia pri kontakte s respondentmi.
Klienti po zoznámení s upravenou metodikou realizácie prieskumov nemali
žiadne väčšie obavy o kontinuitu dlhodobých meraní a tiež po vyhodnotení
dát nedošlo k žiadnym väčším výkyvom vo výsledkoch. Pri prieskumoch,
ktoré vyžadovali osobný kontakt, sa pri dodržiavaní nových predpisov
zvládla ich realizácia aj v požadovanom rozsahu a kvalite.

Marek Zámečník
Nielsen Admosphere
Slovakia
Opatrenia, ktoré priniesla pandémia, ovplyvnili aj výskumnú oblasť – jednak
nárastom požiadaviek týkajúcich sa zisťovania názorov, postojov a správania
ľudí v tejto neštandardnej situácii, a, samozrejme, bolo potrebné prehodnotiť
aj spôsob zberu dát, keď osobné F2F bolo výraznejšie nahradené telefonickým
CATI zberom. Situácia ovplyvnila aj kvalitatívne prieskumy, ktoré sa museli
vykonávať v online prostredí. Naša spoločnosť chcela prispieť k lepšej informovanosti aj novým vlastným nástrojom – National Pandemic Alarm, ktorý
v pravidelných intervaloch zverejňoval informácie o náladách v spoločnosti.

Peter Varga
MARKET VISION
SLOVAKIA

Počas najkritickejších týždňov lockdownu sa
prakticky bezprecedentne vytratil akýkoľvek
kvalitatívny aj kvantitatívny prieskum založený
na fyzickom kontakte. Funkčné útvary na strane
zadávateľov však pandémiou nezanikli, hlavný
účel týchto útvarov ostal zachovaný, a tým aj
ich primárne prieskumné potreby. Čiastočne sa
zmenil nástrojový rámec, revidovali sa priority,
preventívne sa upravili rozpočty. Naďalej sa
venujeme najmä zadaniam, ktoré sú nevyhnutné pre každú komerčne úspešnú spoločnosť
na trhu, a to, ako zvyšovať úspešnosť predaja,
ako transformovať zákaznícku skúsenosť pre
dosiahnutie vyššej lojality a vyššej hodnoty zákazníka, ale tiež, aký je vývoj pozície a vnímania
značky v čase.
Nezanedbateľná časť prieskumných zadaní
sa prirodzene presunula do online prostredia.
Vývoj miery opatrnosti mal počas roka svoje
etapy. Počas jarnej vlny pandémie tu bola
vysoká miera neistoty a obáv z nepoznaného,
málokto vedel dôsledne v danom okamihu
odhadnúť, aká miera zdržanlivosti alebo
opatrnosti je skutočne nutná. Počas druhej
vlny môžeme konštatovať, že už existovali dáta,
procesy a predpoklady, priblížili sme sa opäť
k bodu akejsi rovnováhy a nového „normálneho
stavu“. Hovorí sa, že plány sú na to, aby sa menili, no a v roku 2020 sme ich boli nútení meniť
častejšie, ako bolo zvykom v uplynulých rokoch.

Jakub Berčík
SAMO Europe

Denisa Lakatošová
NMS Market Research
Slovakia

Pandémia presunula marketingový prieskum predovšetkým do online prostredia.
Nejde však o zmenu, na ktorú by sme neboli pripravení. Sústredenie prieskumu
do online prostredia je dlhodobým trendom, pandémia tento trend akurát ešte
viac posilnila. Prirodzene šli do úzadia metodológie, ktoré si vyžadujú osobný
kontakt človeka s človekom (osobné dopytovanie, mystery shopping).
Väčšina z našich klientov pokračovala v realizácii pôvodných projektov, akurát
zber dát sme prispôsobili situácii. Klasické skupinové diskusie sa preniesli do
online rozhrania. Namiesto zákazníckej spokojnosti s návštevou predajne sme sa
zamerali na spokojnosť pri vybavení online objednávky či poskytnutým zákazníckym servisom na infolinke.
Niekoľko našich klientov sa sústredilo aj na zmeny v zaužívaných zvyklostiach
v dôsledku pandémie. Pre tento účel pre nás bola kľúčová naša online komunita
Ostaň doma, v ktorej diskutujúci prostredníctvom moderovanej diskusie odhaľovali, čo všetko sa zmenilo v ich životoch počas pandémie. Klientom sme ponúkli
možnosť zapojiť sa do diskusie a položiť svoje vlastné otázky. Online komunita
bola realizovaná na našej platforme pre online komunitu – NMS Echo.

Tak ako sa pandémia dotkla všetkých aspektov bežného
fungovania, či už osobných alebo profesijných, vo väčšej či
v menšej miere, ovplyvnila, samozrejme, aj marketingový
prieskum, a to predovšetkým v dvoch ohľadoch. Prvý predstavuje presun do online prostredia, najmä pri realizácii kvalitatívneho prieskumu, napríklad prostredníctvom skupinových
rozhovorov (focus groups). Druhý je spojený s uprednostnením projektov, ktoré reflektujú na aktuálnu situáciu, či už ide
o aplikácie určené pre online alebo komunikáciu tém súvisiacich s pandémiou. V neposlednom rade sme zaznamenali aj
odklad niektorých plánovaných komplexných prieskumov.
Prvá vlna pandémie výrazným spôsobom zasiahla do rozbehnutých projektov. Niektoré z nich sa úplne pozastavili
a presunuli, iné boli metodický upravené tak, aby ich priebeh
(najmä v prípade kvalitatívneho prieskumu) zodpovedal všetkým hygienickým štandardom, ak bola nevyhnutná realizácia
face-to-face, napr. s využitím eye trackingu. Vzhľadom na
fakt, že pandémia ovplyvnila jednotlivé segmenty hospodárstva rozdielne, odrazilo sa to na odlišnom prístupe klientov
k prieskumným zadaniam, ako aj ich potrebám ďalšieho
plánovania, a nemožno ich paušalizovať.
www.strategie.sk | Marketingový výskum
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AKO ZMENILA PANDÉMIA MARKETINGOVÝ PRIESKUM

Martin Slosiarik

FOCUS Centrum pre sociálnu
a marketingovú analýzu
V našom prípade to chápeme širšie než len samotný
marketingový prieskum, keďže významnú časť našej
činnosti tvorí práve prieskum verejnej mienky. Tematicky sa mnohé projekty posunuli do oblasti pandémie
a predovšetkým jej dôsledkov, či už na individuálnej
úrovni obyvateľov – teda dosahy na sociálnu a ekonomickú situáciu jednotlivcov a ich rodín, alebo na inštitucionálnej úrovni, ako napr. dôvera v demokratické
inštitúcie, kvalita demokracie, reforma školstva a pod.
Treba povedať, že významnú časť našich projektov
tvorili aj témy súviace s konšpiračnými interpretáciami
rôznych spoločenských udalostí, a to nielen v kontexte
Slovenska, ale aj v širšom geopolitickom priestore.

Rastislav Kočan
GO4insight

Pandémia obmedzila osobné (F2F) zbery dát.
Kvalitatívny prieskum sa do veľkej miery presunul do online prostredia. Respondenti sú oveľa
ochotnejší zúčastniť sa na online diskusii a sú aj
technicky zručnejší. Zameranie prieskumov sa však
zásadnejšie nezmenilo. Klienti majú najviac záujem
o prieskumy z oblasti customer experience a efektivity marketingovej komunikácie.

Nedá sa hovoriť o tom, že by
pandémia nejakým zásadným
spôsobom zmenila zameranie
prieskumov. Samozrejme,
väčšinu klientov zaujímali názory
ľudí na produkty, témy, správanie s ohľadom na vzniknutú
situáciu, respektíve to, či a akým
spôsobom pandémia zmenila
názory obyvateľov. Zmenu bolo
možné pozorovať skôr v prípade
preferencií metodológie zberu
dát. Situácia ohľadne pandémie
posilnila už aj tak prítomný trend
presunu zberu dát z osobného
opytovania do online priestoru,
respektíve telefonického opytovania. Dokonca aj klienti, ktorí
boli zvyknutí realizovať tradičné
zbery prostredníctvom osobného
opytovania, začali požadovať
alternatívy k tomuto typu zberu
a flexibilne reagovali na rôzne
opatrenia, ktoré boli prijímané
počas roka. Rovnako flexibilne
sme vedeli na opatrenia reagovať
aj v agentúre, keďže realizujeme

GfK Slovakia
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MEDIAN SK

MEDIAN SK

Ladislav Csengeri
Vo všeobecnosti sa prieskum zameriaval na
pochopenie dosahov pandémie, či už z krátkodobého pohľadu, alebo aj blízkej budúcnosti. V rámci
zamerania našej spoločnosti sme sa spoločne
s našimi klientmi zaoberali problematikou zmeny
nákupného správania, pochopenia zmien vo vnímaní zákazníkov, presunu spotreby do domácností.
Taktiež sa naše projekty venovali zmenám pri
výbere nákupného miesta, spôsobe nakupovania,
nákupným zámerom a celkovo štruktúrou spotreby
z rôznych hľadísk, ako napr. preferencia značiek,
vplyv ceny, obsah nákupného košíka. Okrem toho
sa jednotlivé projekty zaoberali aj témami, ktoré
nadväzovali na trendy z minulosti a zasadzovali
sa do aktuálnej situácie, napr. témy udržateľnosti,
rôzne segmentácie, hľadanie príležitostí na rast
v jednotlivých kategóriách a pod.

Přemysl Čech

Michal Mislovič

Václav Hřích
AKO

prieskumy prostredníctvom všetkých metód zberu dát. Už pred
pandémiou sme mohli pozorovať
trend prechodu z osobného opytovania k telefonickému a online
opytovaniu. Pandémia tento
trend zvýraznila. Počas uplynulého roka sa nám potvrdilo, že
schopnosť realizovať prieskumy
prostredníctvom všetkých metód
je výraznou pridanou hodnotou.
Realizácia prostredníctvom
všetkých typov zberov nám umožňuje detailne skúmať výstupy
a analyzovať ich. Netvrdil by
som, že klienti boli opatrnejší. Na
zmeny a obmedzenia, ktoré nám
priniesol uplynulý rok, sa veľmi
rýchlo adaptovali. Skôr by sme
mohli povedať, že boli odvážnejší.
Veľmi rýchlo pochopili, že obmedzenia a všetky zmeny, ktoré nám
uplynulý rok priniesol, aspoň na
istý čas zmenia správanie spotrebiteľov, a práve detailné poznanie
týchto zmien môže byť pre nich
komparatívnou výhodou.

Po úvodnom „preľaknutí“ agentúr aj
zadávateľov začali prieskumné agentúry
hľadať spôsoby merania, ktoré sa dali
realizovať aj počas obmedzení spôsobených pandémiou. Viac sa začalo
merať online, aj keď telefonický spôsob
merania zostal vďaka veľkému úsiliu call
centier na 100 percent funkčný.

Najväčší challenge bol v realizácii kvalitatívnych
prieskumov, kde sme museli kompenzovať chýbajúci
osobný kontakt s respondentmi. Online platformy, ktoré rastú ako huby po daždi, však ponúkli veľmi zdatné
alternatívy, ktoré nijako neovplyvnili výsledný produkt.

Ján Hudák
Kantar

Tri základné parametre
relevantného prieskumu
Podľa čoho spoznáme dobrý prieskum?
Čo charakterizuje kvalitnú agentúru?
Marek Zámečník
Nielsen Admosphere
Slovakia
Dobrý prieskum musí priniesť viac
odpovedí ako nových otázok riešeného
problému. Profesionálny tím dokáže pripraviť kvalitný prieskum s parametrami,
ktoré si daná situácia vyžaduje. Správne
nastavenie prieskumu (vhodná vzorka,
vhodný počet respondentov, vhodný typ
prieskumu) je základ každého prieskumu. Profesionálny tím zabezpečí kvalitný
obsah a vyhodnotenie prieskumu. Tretia,
veľmi dôležitá súčasť, je interpretácia
dát. O správnu analýzu a odporúčania
sa vie postarať iba profesionálny tím
s dlhoročnými skúsenosťami. Kvalitná
agentúra musí vedieť obhájiť svoje
výsledky a musí byť otvorená akejkoľvek
kontrole výskumného procesu a dát zo
strany zadávateľa prieskumu.

Michal Vyšinský
2muse

Stanislava Púčková
2muse

Parametrov pre dobrý prieskum je oveľa viac ako tri a aj malá drobnosť, ktorá sa zanedbá,
môže spôsobiť, že výsledky nereprezentujú danú cieľovú skupinu alebo (správne) neriešia
daný problém. Zo základných parametrov je potrebné mať na mysli správne definovanie
problému, ktoré sa premietne do scenára alebo dotazníka, správne nastavenie výberu
a výber vzorky, precízne zozbierané dáta, ktorých zber má agentúra „pod kontrolou“, hĺbkovú analýzu dát a ich správnu interpretáciu a nakoniec vyriešenie problému klienta.
Dobrú agentúru charakterizuje aj to, že nezanedbá žiadny detail, klientovi otvorene
a transparentne ponúkne najvhodnejšie riešenie a ľuďom v dobrej agentúre záleží na tom,
aby problém klienta bol správne vyriešený. V krátkosti – dobrú agentúru charakterizujú jej
ľudia, ich prístup, profesionalita a snaha skutočne klientovi prospieť a pomôcť.

Dobrý prieskum musí priniesť
viac odpovedí ako nových
otázok riešeného problému.
Václav Hřích
AKO

Darina Imreová
ACRC

Prieskum trhu má svoje pravidlá. Iba správne zvolená
metodológia, správne navrhnuté otázky, cieľová skupina
a analýza výstupov prinesie relevantné informácie. Ak
je ktorýkoľvek zo spomenutých parametrov nevhodne
definovaný, môže negatívne ovplyvniť nielen výskum, ale aj
rozhodnutia klienta prijaté na základe takéhoto výskumu.
Kvalitná agentúra sa dôkladne venuje potrebám a cieľom
svojho klienta. Najlepšie je, keď s klientom spolupracuje
dlhodobo. V takom prípade pozná jeho potreby najdetailnejšie. Vie preto úzko spolupracovať aj pri konkrétnom dizajne
prieskumu, z čoho vyplýva, že aj analýzy budú pre klienta
informačne zaujímavé a relevantné.

Pozitívnymi signálmi kvalitnej agentúry sú jej dlhá tradícia, dlhoročné
skúsenosti pracovníkov v brandži, existencia aktuálnej webovej stránky,
otvorená komunikácia pracovníkov s verejnosťou a novinármi, ochota
podstúpiť verejnú náhodnú kontrolu metodológie a členstvo v brandžových organizáciách.
Naša agentúra je známa tým, že výrazný podiel tvorí práve skúmanie
politických tém pre rôzne kategórie zadávateľov alebo bez konkrétneho
zadávateľa. Keďže sme členmi slovenskej aj medzinárodných brandžových
organizácií, strikne dodržujeme medzinárodné metodologické etické
štandardy:
· veľkosť a štruktúru vzorky respondentov
· typ výberu vzorky
· vhodnú metódu zberu dát
· nesugestívne formulácie otázok
· školená anketárska sieť a školenie operátorov call centier
· sofistikované štatistické spracovanie dát
· nezávislá interpretácia výsledkov
· uvádzanie zadávateľa pri ich prípadnom publikovaní.
www.strategie.sk | Marketingový výskum
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TRI ZÁKLADNÉ PARAMETRE RELEVANTNÉHO PRIESKUMU

Michal Mislovič
MEDIAN SK

Přemysl Čech

Dobré zadanie, ktoré je často dielom spoločnej diskusie
s klientom a správne kladených otázok. Vhodná metodológia a nastavenie vzorky. Prezentácia s odporúčaniami
napojenými v ideálnom prípade na aktivačný workshop.
Dobrú agentúru charakterizuje consultingový a partnerský prístup – neprezentovať grafy a čísla, ale otvorene
s klientom diskutovať a ponúkať svoje vlastné pohľady
a riešenia, samozrejme, na báze nameraných dát

MEDIAN SK

Osobne si myslím, že každý prieskum je dôležitý, lepšie
povedané každý prieskum, ktorý ctí a dodržiava metodologické prístupy v každej jednej svojej časti. Netreba zabúdať, že
relevantným ho robí aj ten, kto ho interpretuje. O tom, aké sú
minimálne metodologické údaje, bolo povedané a napísané
mnoho. Len na pripomenutie, každý jeden prieskum by mal obsahovať informácie o výberovej vzorke, jej štruktúre a veľkosti,
spôsobe a termíne opytovania či o zadávateľovi. S týmito informáciami sa však nemôžeme uspokojiť. Každý prieskum musí
hneď na začiatku obsahovať informácie týkajúce sa vzorky: ide
o celkovú populáciu SR alebo o online populáciu? Ak prieskum
túto informáciu opomenie a niekto bude interpretovať výstupy
zozbierané na online populácii vo vzťahu k celkovej populácii,
tak to nie je správne. Prieskumy by mali podľa nás spĺňať hneď
niekoľko ďalších kritérií: dotazník reflektujúci špecifiká opytovanej vzorky či špecifiká skúmaných tém alebo reflektovanie
spôsobu uvažovania respondentov.
V neposlednom rade je veľmi dôležité, aby údaje o medializovaných prieskumoch boli zverejnené a dohľadateľné. K publikovanému prieskumu by mala vždy existovať záverečná správa
s metodologickými údajmi. Uviesť teda len tri parametre, ktoré
definujú relevantný či dobrý prieskum, je veľmi málo. Pre definíciu takéhoto prieskumu je potrebné všímať si oveľa viac faktorov. Zhrnul by som ich do týchto oblastí: Komplexné informácie
o výberovej vzorke (spôsob výberu, cieľová skupina, štruktúra
vzorky), Podrobné metodologické informácie (spôsob a termín
zberu) a Štruktúra a komplexnosť prieskumu (dotazník, využité
otázky a typy škál, štruktúra dotazníka atď.). Vyššie uvedené
parametre, samozrejme, nedefinujú len kvalitu prieskumu, ale
aj kvalitu agentúry. Vynechať nemôžeme ani obligátne členstvo
agentúry v profesijných organizáciách alebo existenciu internetových stránok. Kvalita netkvie teda len v základných veciach,
ktoré všetci dobre poznáme, ale aj v jej snahe o implementáciu nových a moderných výskumných prístupov, či vo vývoji
vlastných prístupov, metodológií a technológií. O tieto všetky
kritériá by sa mali zadávatelia prieskumov zaujímať.

Ján Hudák
Kantar

Jakub Berčík
SAMO Europe
V súčasnosti sa každá prieskumná
agentúra, či už ide o domácu alebo zahraničnú, ak poskytuje služby na našom
trhu, pri realizácii riadi prísnym metodologickým postupom a dodržiavaním
štandardov, ktoré vyplývajú z etického
kódexu pre realizovanie sociologických
prieskumov. Medzi základné parametre
relevantného prieskumu patrí podľa
môjho názoru promptná komunikácia medzi zadávateľom a agentúrou,
správny výber a veľkosť reprezentatívnej
vzorky a určite aj využívanie kontrolných
mechanizmov pri získavaní dát. Nemyslím tým len tradičné formy, ako sú napríklad kontrolné otázky, ale aj prepájanie
s novými formami nevedomého zberu
údajov prostredníctvom biometrických
metód. Vzhľadom na dnes už cenovú
dostupnosť môže rozšírenie tradičného výskumu o tieto formy len prispieť
k vyššej relevancii.
Kvalitnú agentúru charakterizujú určite
referencie, zohľadňovanie aj nevedomých reakcií (podľa najnovších zistení
90 % rozhodnutí sa deje v nevedomí; 300
ms je brána do vedomia) a tiež inovácie
a s tým súvisiace možnosti širšieho
prepájania získaných poznatkov.

Peter Varga
MARKET VISION
SLOVAKIA

Dobrý prieskum spoznáte hneď na
začiatku. Ako prvý parameter, prieskum
musí mať kvalitnú predprípravnú fázu
– pomenovaný cieľ, definované očakávania od prieskumu, je zvlášť vhodné
spoznať širší kontext a účel, na ktorý má
byť prieskum realizovaný. Ako druhý
parameter, načasovanie, prieskum musí
poskytnúť odpovede vtedy, keď sú žiadané
a najviac potrebné pre výkon rozhodovacej činnosti. Ako tretí parameter, prieskum
musí mať priaznivý pomer ceny pre klienta
voči prínosom prieskumného riešenia pre
klientsku organizáciu. Komerčný prieskum
musí, rovnako ako ktorákoľvek iná platená
služba, preukázať svoju pridanú hodnotu.
Prieskum je o ľuďoch, neprekvapím preto
tvrdením, že kvalitnú agentúru charakterizujú hodnotní ľudia v nej. Prieskumný
projekt nemá byť len o správnom plnení
metodických postupov a dodržaní procesných úkonov vedúcich k odovzdaniu
výsledkov projektu. Je výrazný rozdiel, ak
spoluprácou s agentúrou získavate pre
vašu vec tím pozitívnych ľudí, s ktorými si
aj z ľudskej stránky rozumiete, ktorí majú
v sebe prirodzenú zvedavosť, úprimný
záujem a vôľu privodiť týmto konkrétnym spoločným projektom úspech vašej
organizácii.

Marcela Šimková

Data Servis – informace

Vladislav Chaloupka
MNFORCE

Dobrý prieskum vzniká vtedy, ak máte na začiatku
jasnú biznisovú otázku, zvolíte metodologický
vhodný spôsob, ako ju skúmať a na konci získate
jasnú, dobre implementovateľnú odpoveď na základe kvalitných dát. Dobrá agentúra je taká, ktorá
vás týmto procesom dokáže navigovať a doručí
tieto odpovede spôsobom, ktorý vám vyhovuje.
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Relevantný prieskum musí dať odpovede na zisťované ciele, ďalej musí odkryť aj súvislosti, ktoré neboli definované a upozorniť na úplne nové fakty, ktoré sa neskúmali.
Takže zadávateľ dostane odpoveď na svoje otázky PREČO?, zároveň dostane návod
na ich využitie AKO? a bude upozornený, čo ďalšie je ešte nutné vziať do úvahy – ČO
ĎALEJ? Kvalitná agentúra je rozpoznateľná podľa toho, ako pristupuje k zadaniu
klienta a koľko činností má štandardizovaných bez ohľadu na odbor alebo trh a koľko
činností je remeselných „na mieru“ podľa individuálnych potrieb klienta. Dizajn
prieskumu je u nás vždy kreatívne riešenie „na mieru“ vo všetkých súvislostiach
a kontexte, čo je cieľom zistiť a ako môže klient tieto informácie čo najefektívnejšie
využiť pre svoje aktivity, aby mu priniesli nové obzory.

Rastislav Kočan

Jakub Hankovský

GO4insight

Ipsos

Dobrý prieskum musí byť správne nadizajnovaný,
zrealizovaný a interpretovaný. Dobrý prieskum tvorí
na jednej strane skúsenosť výskumníka, ktorý sa
výborne orientuje v skúmanej téme a zároveň v metódach sociologického výskumu či výskumu trhu,
ich výhodách a obmedzeniach. Na druhej strane je
to poctivo a kvalitne zrealizovaná technická stránka
výskumu, najmä kvalitne zrealizovaný zber dát.
Existuje množstvo tipov, ako odlíšiť relevantný
prieskum od nerelevantného. V prvom rade je
dôležitý realizátor výskumu. Členstvo agentúry
v profesijných asociáciách je to najmenej, čo sa dá
rýchlo overiť a čo garantuje dodržiavanie profesijných
štandardov. Každá agentúra ťaží zo svojho renomé,
preto sú výskumy realizované agentúrami s dlhoročnou tradíciou zárukou, že svojich klientov v priebehu
rokov spolupráce nesklamali.
Prieskum by, samozrejme, mal byť transparentný – mal by byť jasný zadávateľ, realizátor, metóda
a obdobie zberu dát, veľkosť a štruktúra vzorky a pod.
A v neposlednom rade by mal byť prieskum časom
overiteľný a na jeho základe realizované rozhodnutia
časom potvrdené ako správne.

Zrejme žiadne z vonkajších kritérií nemá
absolútnu schopnosť rozpoznať relevantný
prieskum od nekvalitného. Dajú sa však
nájsť niektoré vonkajšie znaky, ktoré zvyšujú
pravdepodobnosť, že nejakému publikovanému prieskumu sa dá veriť. Podobne, ako
keď niekto plánuje ísť na obed, dajú sa nájsť
rozumné kritériá, ktoré pomáhajú vybrať
kvalitnú reštauráciu. Nič však nedokáže na
100 % zaručiť, že z podávaného jedla nebude
nakoniec niekomu zle.
Rovnako ako všetky oblasti, aj zisťovanie
spoľahlivosti prieskumu má niekoľko vrstiev.
Tým najviditeľnejším kritériom je, ktorá agentúra prieskum robila. Je renomovaná? Je členom SAVA (Slovenská asociácia výskumných
agentúr)? Je to skutočná profesionálna
agentúra alebo len nejaké združenie, ktoré si
na kolene urobilo prieskum?
Ďalšou vrstvou je spôsob zberu dát. Akým
spôsobom sa zbierali dáta? Bola to len
náhodná internetová anketa alebo riadený

zber dát s vedeckým výberom vzorky? Bola
použitá metodika zberu vhodná na cieľovú
skupinu a tému prieskumu? Napr. nebol
robený prieskum o kryptomenách osobným
dopytovaním (keď vám cieľová skupina ani
neotvorí dvere) alebo prieskum o spokojnosti
s doručovaním dôchodku poštárom online
dopytovaním?
Ešte hlbšou vrstvou je „angažovanosť“
prieskumu. Má prieskum nejakú „agendu“?
Bol robený „lobingovým“ spôsobom? Boli
otázky formulované nestranne, aby nemanipulovali respondenta odpovedať nejakým
spôsobom? Obdobným spôsobom je možné
ísť ešte do hlbších vrstiev „preverovania
kvality“ prieskumu.
V konečnom dôsledku je úlohou samotných
prieskumných agentúr, médií a ich čitateľov
vybudovať si vzájomnú atmosféru dôvery,
kde by však nikdy nemalo chýbať kritické
posudzovanie.

Martin Slosiarik

FOCUS Centrum pre sociálnu
a marketingovú analýzu

Ladislav Csengeri
GfK Slovakia
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Z nášho pohľadu spolupráca medzi klientom a agentúrou by mala pozostávať minimálne z nasledovných
bodov:
– Agentúra komunikuje s klientom, získa podrobný brief,
aby došlo k maximálnemu porozumeniu cieľa výskumu
– Odporučí sa optimálna metodológia a špecifikuje sa
cesta, ako sa dopracujeme k odpovediam pre klienta;
agentúra informuje klienta o presnosti (validite) dát
– Dáta sa transparentne interpretujú a rozlišuje sa medzi
tým, čo si ľudia myslia a čo skutočne robia.

V poslednom čase je veľký tlak na
automatizáciu výskumov jednak
zo strany klientov, ale aj zo strany
agentúr. Dôležité je však nestratiť
individuálny prístup a vnášať do
prieskumov okrem tvrdých dát aj
skúsenosti.

Ak mám menovať tri veci, ktoré charakterizujú
kvalitnú agentúru, tak v krátkosti odborná kompetencia a skúsenosť, transparentná metodológia,
postupy a referencie.

MS203056

Denisa Lakatošová
NMS Market Research
Slovakia

www.strategie.sk | Marketingový výskum
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ANKETA

Dosahy koronakrízy
Pandémia priniesla do biznisu nielen na Slovensku aj
ekonomickú neistotu. Ako môžu prieskumy pomôcť zadávateľom
zlepšiť stratégiu a zmierniť dosahy koronakrízy?
Jakub Berčík
SAMO Europe
Bez ohľadu na to, v akom štádiu životného
cyklu sa firma nachádza, potrebuje informácie
pre rozhodovanie a tvorbu stratégie. Obzvlášť
v súčasnosti, keď mnohí ľudia prichádzajú
o prácu, narastá potreba poznania potrieb segmentov zákazníkov a zmien v ich správaní viac
ako kedykoľvek predtým. Neexistuje nič, čo by
marketing z aktuálneho diania doma i vo svete
nedokázal reflektovať, mnohé značky po celom
svete tak aj robia a ťažia z týchto tém v spojení
so svojimi produktmi a službami. Reakčný
marketing je v reklame pri plnej sile, a preto sa
koronavírus stal v poslednom čase top témou.
Citlivé témy sú pritom často otázkou morálneho kompasu, čo firmám, ktoré si ich vezmú za
svoje, môže buď výrazne pomôcť, alebo, práve
naopak, pobúriť zákazníkov či followerov.

Marcela Šimková

Data Servis – informace
Prieskumy vždy odkrývajú impulzy zmien a sú
nenahraditeľnou súčasťou plánovania a zlepšovania aktivít tak operatívnych, ako aj strategických.
Aj v tomto roku sa podarilo získať cenné informácie
o nasmerovaní k novým cestám k zákazníkom a ich
potrebám.

Jakub Hankovský
Ipsos

Mottom Ipsosu je „rozhoduješ sa lepšie, keď si si
istý“. A o tom to je. Prieskumy pomáhajú zmapovať a pochopiť novú situáciu v spoločnosti a na
trhu a využiť príležitosti, ktoré kríza ponúka.

Michal Vyšinský
2muse

Stanislava Púčková
2muse

Rastislav Kočan
GO4insight

Prieskumy môžu zadávateľom jednoznačne pomôcť
a byť jedným zo zdrojov, ktoré neistotu môžu zmierňovať. V časoch neistoty, ktoré nás v roku 2021 čakajú,
môže byť prieskum vynikajúcim pomocníkom. Kľúčom
k tomu, aby sa nestal zlým pánom, sú však nielen precízne zozbierané dáta, ale najmä ich správna interpretácia.
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Hlavnou úlohou marketingového prieskumu je znižovať neistotu pri manažérskych rozhodnutiach tým, že dodáva spätnú
väzbu z trhu. Rozhodovanie tak môže byť „fact based“
a celkovo racionálnejšie. Táto úloha prieskumov je platná tak
v čase hospodárskeho rastu, ako aj v čase poklesu. V období
hospodárskej neistoty sú, z nášho pohľadu, informácie o vývoji trhu, zákazníckej skúsenosti, vnímaní konkurenčných
značiek a pod. ešte dôležitejšie ako za „slnečného počasia“.

Denisa Lakatošová

Darina Imreová

NMS Market Research
Slovakia

ACRC

Prieskumy v každom čase pomáhajú klientom správne sa rozhodovať,
aby ich stratégia bola účinná a správne cielená na ich konečného
zákazníka. Práve v čase koronakrízy potrebujú naši klienti viac ako
predtým vedieť, ako sa menia požiadavky zákazníkov na produkty,
cesty distribúcie a komunikáciu, aby svojou ponukou vystihli požiadavky meniaceho sa trhu.

Z koronakrízy vyjdú ako úspešní tí, ktorí
porozumejú potrebám svojich zákazníkov. Nákupné správanie zákazníkov sa
v dôsledku pandémie mení, a na to je potrebné adaptovať aj trh. Práve prieskumy
sú nenahraditeľným zdrojom dát, ktoré
pomáhajú objasniť nové vzorce správania.
Okrem toho prieskumy ponúkajú možnosť
definovať silné a slabé miesta predajného
procesu, vďaka čomu sa klient vie zamerať
práve na to, čo je v súvislosti s novým
normálom dôležité. Bez dát z prieskumov
budú všetky predpoklady len domnienkou.

Václav Hřích

Martin Slosiarik

AKO

V časoch, keď je čoraz ťažšie
presvedčiť zákazníka o nákupnom
rozhodnutí (s výnimkou rýchloobrátkových tovarov) a veľká časť
jeho rozhodnutia sa odohráva „na
diaľku“ bez možnosti presvedčiť ho
osobným kontaktom na mieste predaja, sa stáva potreba poznania jeho
presných požiadaviek a preferencií
doležitejšia ako v minulosti a toto
poznanie sa dá získať len na základe
prieskumov.

FOCUS Centrum pre sociálnu
a marketingovú analýzu
Je to tak ako pri iných typoch rozhodnutí – buď ich urobíme intuitívne, alebo na
základe poznania, alebo kombinácie oboch. Prieskumy pomáhajú poznaniu situácie
a poskytujú podklad na kvalifikovanejšie rozhodnutie. Paradoxné však je, že prvotnou reakciou, do veľkej miery akoby v nás predprogramovanou, je, že v prípade
ekonomickej neistoty sú vo firmách najčastejšie „na odstrel“ práve prieskumy. A pritom sa ľudia, ktorí rozhodujú, dostávajú do situácie, s ktorou často neboli doteraz
konfrontovaní, a teda v ktorej pravdepodobne neplatia dovtedy zaužívané spôsoby
jej riešenia. To však potom znamená, že práve v takýchto situáciách majú prieskumy
obvzlášť dôležitú úlohu.

MS203190

Agentúra sociálnych analýz „ASA“, s. r. o.
Agentúra sociálnych analýz „ASA”, s. r. o. je profilovaná ako sociologické
pracovisko špecializované na oblasť kvantitatívnych prieskumov.

Ján Hudák
Kantar

Kľúčové je pochopiť, ako sa mení
zákaznícky insight v jednotlivých
segmentoch trhu. A vzhľadom
na zoškrtané rozpočty následne
priniesť klientom efektívne a v ideálnom prípade aj rýchle odpovede
s jasnými odporúčaniami. Tam
vidíme náš najväčší priestor.

Disponuje vlastnou sieťou pripravených
anketárov. Dislokácia anketárskej siete na
území celého Slovenska (400 anketárov)
so zohľadnením veľkostnej štruktúry obcí
a miest, umožňuje reprezentatívne zbery
empirických dát.
V komunikácii s klientom kladieme veľký
dôraz na jeho individuálne požiadavky
na optimálne využitie výsledkov prieskumov. Individuálny prístup ku klientovi je

zdôraznený aj exluzivitou každej zákazky so
zaručenou ochranou získaných dát.
Pre klientov, ktorí disponujú vlastnými
kapacitami sociologického a štatistického know-how, poskytujeme aj parciálne
služby, a to predovšetkým služby anketárskej siete, vrátane štatistickej konštrukcie
výberového súboru, až po odovzdanie
databázového súboru klientovi.

ADRESA:
Palisády 36
811 06 Bratislava

E-MAIL:
agenturaasa@agenturaasa.sk

MOBIL:
0903 201 991

KONATEĽ:
PhDr. Vítězslav Palásek
www.strategie.sk | Marketingový výskum
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DOSAHY KORONAKRÍZY

Peter Varga
MARKET VISION
SLOVAKIA

Cieľom prieskumu je odjakživa znižovať mieru neistoty
pri rozhodovaní, veľa spoločností sa za behu udalostí
a okolností uplynulého roka stalo prirodzene ešte viac
data-driven. Aj pri existencii veľkého množstva vlastných
dát stále platí, že správne využívaný externý prieskum
trhu pomáha nielen dopĺňať kontext a chýbajúce časti
mozaiky, ale poskytuje tiež nezaťažený pohľad zvonka či
insight, ktorý vám napokon môže sprostredkovať práve
tú informačnú alebo strategickú výhodu, ktorá dokáže
zmierniť aj dosahy koronakrízy. Z hľadiska tvorby ďalšej
stratégie je potrebné v tomto období kriticky zhodnotiť,
aké sú trendy a či pretrvajú. Úlohou prieskumu bude naďalej poskytovať informačnú a argumentačnú podporu
pre odvážne manažérske rozhodnutia.

Cieľom prieskumu je
odjakživa znižovať mieru
neistoty pri rozhodovaní.

Ladislav Csengeri
GfK Slovakia

Porozumenie vývoja situácie dáva výrobcom a predajcom možnosť flexibilnejšie a cielene reagovať na potreby svojich zákazníkov. Krízová situácia a najmä finančná neistota postihnutých
domácností sa odráža aj na spôsobe výberu produktov. Pochopenie motívov a štruktúry nákupného košíka jednotlivých typov
domácností vzhľadom na ich krízovú situáciu je cesta k úspechu.

Michal Mislovič
MEDIAN SK

Marek Zámečník
Nielsen Admosphere
Slovakia
Prieskumy sú o prinášaní informácií a informácie umožňujú zadávateľom reagovať na aktuálne potreby zákazníkov. Je to neštandardná situácia, takže nikto nemohol čerpať zo svojich skúseností
a z vlastných informácií. Prieskumy vedia rýchlo reflektovať postoje, nálady a správanie zákazníkov, takže prinášajú cenné informácie, ktoré by ste vedeli sledovaním získať až po dlhšom čase.

Vladislav Chaloupka
MNFORCE

Dobrý prieskum pomáha, bez ohľadu na koronakrízu, s tou istou vecou
– aby každé euro, ktoré zadávateľ investuje, či už do produktu alebo do
jeho predaja, prinieslo čo najväčší možný výnos. Pandémia priniesla
len nové situácie, ktoré klienti riešia. Príklady toho, ako vieme pomôcť,
sú napríklad: zisťovanie toho, či vznikla v súvislosti s pandémiou nová
potreba, ktorá nie je na trhu saturovaná, a aký podiel na trhu by klient
vedel získať pokrytím tejto potreby. Rozhodovanie medzi tým, či zvýšiť
prítomnosť online alebo maximalizovať fyzickú dostupnosť. Či v súvislosti s pandémiou komunikovať účasť, vôľu pomáhať, a ak áno, ako, alebo už nádej do budúcnosti? Je vhodný čas mať v komunikácii humor?
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Ak otvoríme oči a lepšie sa
obzrieme, tak zistíme, že svet
okolo nás je jedinečný a túto
jedinečnosť môžeme poznávať práve prostredníctvom
prieskumu – nálady, postoje,
obavy, reakcie obyvateľov na
opatrenia, adaptabilita sú, boli
a budú kľúčové. Toto poznanie
nám pomáha nielen pri kreovaní stratégie a rozhodovaní, ale
pomôže nám aj efektívnejšie
cieliť a využívať naše zdroje.
Vďaka prieskumu dokážeme
získať množstvo informácií
o názoroch alebo správaní
obyvateľov či o našich cieľových skupinách. To však nie je
všetko, dozvieme sa, čo a ako
vplýva na rôzne skupiny obyvateľstva, na základe čoho alebo
ako sa rozhodujú a množstvo
ďalších. Ide teda o veľmi cenné
informácie, ktoré môžu vo
finálne znamenať efektívnejšie
využívanie zdrojov.
Dôležité je však upozorniť na
to, že urobiť prieskum neznamená len zostaviť dotazník
a nejakým spôsobom zozbierať
odpovede. Takto to nefunguje.
Je veľmi dôležité sa nad jednotlivými časťami prieskumu

Přemysl Čech
MEDIAN SK

podrobne zamyslieť a pripraviť
jeho dizajn tak, aby sme získali
skutočne potrebné informácie.
Preto je veľmi dôležité, aby sa
zadávatelia hlbšie zaujímali
o metodológiu prieskumu
a kreovanie dotazníka. Ako príklad si zoberiem v poslednom
čase čoraz viac obľúbený online prieskum. Ak zrealizujem
prieskum výhradne prostredníctvom online opytovania,
znamená to, že tí, ktorí nemajú
internetové pripojenie alebo
využívajú internet len občas,
nebudú obsiahnutí v informáciách, ktoré dostanem. To
znamená, že výstupy, s ktorými
budem pracovať, nebudú zahŕňať názory určitej skupiny ľudí,
ktorá by potenciálne mohla
mať napríklad záujem o môj
produkt. Samozrejme, ak ma
zaujíma názor ľudí nakupujúcich na e-shope, nebudem sa
na to pýtať tých, ktorí nemajú
internetové pripojenie. Na
druhej strane, ak ma zaujíma
názor celej populácie, nie je
najlepším riešením sa naň pýtať iba prostredníctvom online
opytovania.

Klienti v roku 2020
Ako sa zmenili počas posledného roka zákazníci?
Ako sa zmenili počas posledného roka požiadavky zadávateľov?
Prispôsobili sa dostatočne rýchlo novej situácii?

Peter Varga
MARKET VISION
SLOVAKIA

Zákazníci boli nútení zmeniť sa náhle, a nie úplne z vlastnej vôle. Významnú
časť roka bolo zákaznícke správanie formované hlavne aktuálne platnými, plánovanými alebo doznievajúcimi opatreniami, otázne skôr je, ktoré
z týchto novonadobudnutých zvyklostí sa udržia do budúcnosti a v akom
rozsahu. Podstata podnikania ostáva nemenná, napokon, má i svoju
zákonnú definíciu. Ak teda poskytujete prieskumné riešenia a služby, ktoré
nie sú sezónnym výstrelkom, ale sú integrálnou súčasťou akejsi vnútrofiremnej kritickej infraštruktúry, zadávateľ očakáva od vás to čo doteraz, že
sa budete vašou službou a maximálnym úsilím snažiť prispieť k dosiahnutiu
kladného hospodárskeho výsledku či iného úspechu zadávateľskej organizácie. Reakčný čas na situáciu hodnotím pozitívne, manažéri vo firmách sa
napokon živia práve zvládaním a manažovaním reality, či už je priaznivá,
alebo nie. Nestretol som sa s prípadmi manažérskej paralýzy alebo nečinnosti, aj v prípade mystery shoppingu, ktorý je viazaný na fyzický kontakt,
došlo po uvoľnení opatrení k rýchlemu obnoveniu záujmu o túto službu,
zadávatelia mali a majú nezlomnú vôľu posúvať svoje spoločnosti ďalej.

Pandémia priniesla v roku
2020 množstvo zmien
v správaní spotrebiteľov
a až čas ukáže, ktoré
zmeny budú trvalé.
Jakub Hankovský

Denisa Lakatošová
NMS Market Research
Slovakia

Pre nikoho nebude prekvapením, že zákazníci sa začali so svojimi požiadavkami viac
presúvať do online prostredia či prostredia,
ktoré si nevyžadovalo osobný kontakt.
Mnohí z našich klientov pohotovo zareagovali na túto zmenu a realizované prieskumy
sme zamerali predovšetkým na zákaznícku
skúsenosť na týchto, ešte donedávna vedľajších kanáloch (zákaznícka podpora na
infolinke, čete či sociálnych sieťach).

Darina Imreová
ACRC

Klienti potrebovali rýchlo reagovať na meniacu sa situáciu.
Mnohé projekty sa dizajnovali, zbierali a vyhodnocovali vo veľmi
krátkych termínoch. Stalo sa, že nás prizvali už k procesu rodiacich sa produktov, aby sme nestrácali čas prenosom informácií
medzi dodávateľmi nášho klienta, naším klientom a nami.

Ipsos

Pandémia priniesla v roku 2020 množstvo zmien v správaní spotrebiteľov
a až čas ukáže, ktoré zmeny bude trvalé. Veľké množstvo zákazníkov už dnes
deklaruje, že budú v budúcnosti nakupovať online častejšie a viac než pred
pandémiou. Vo viacerých sektoroch zároveň vnímame zmenené priority
spotrebiteľov, či už v oblasti parametrov značky a komunikácie, obsluhy
zákazníka, miesta predaja (kamenného alebo online) či nákupných stratégií.
Zadávatelia, samozrejme, vnímajú zmeny vo svojich sektoroch a pandémia
priniesla množstvo, zo začiatku najmä urgentných, operatívnych otázok, ale
čím ďalej, tým viac sa orientujú aj na strategické témy a hľadanie správnej
cesty k úspechu v tzv. novom normále.

Marek Zámečník
Nielsen Admosphere
Slovakia
Nová situácia priniesla zvýšený dopyt po
informáciách, ktoré zadávateľom chýbali pri
zmene systému fungovania, keďže sa museli
prispôsobiť novým opatreniam, ale aj novým
požiadavkám zákazníkov a ich aktuálnym
potrebám. Niektorí adaptáciu znášali lepšie
a niektorí horšie.
www.strategie.sk | Marketingový výskum
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KLIENTI V ROKU 2020

Václav Hřích
AKO

Okrem príchodu novej témy meraní –
COVID a všetkých s ním súvisiacich tém,
bola štruktúra požiadaviek relatívne
porovnateľná s predošlým rokom.

Ladislav Csengeri
GfK Slovakia

Vďaka nášmu dlhoročnému a kontinuálnemu panelovému
výskumu sme disponovali údajmi počas celého roka a videli
tak zmeny vyplývajúce zo súčasnej krízy. Niektoré dlhodobé
trendy boli najmä v prvej vlne pandémie ovplyvnené veľkou
neistotou a predzásobením domácností, následne presunu
spotreby do domácnosti. Zákazníci sa však rýchle prispôsobili situácii na maloobchodnom trhu a reagovali napr.
menej častým nakupovaním a realizáciou väčších nákupov,
kratším časom stráveným v predajni, obmedzením návštevy
niektorých nákupných miest, väčším využívaním online
nákupov. Zároveň kládli väčší dôraz na bezpečný nákup,
nezabúdajúc pritom na faktor „convenience“.
Zadávatelia sa sústredili na získavania aktuálneho obrazu
o trhu a zaujímali ich aj predikcie a možné dosahy vývoja
trhu. V druhej polovici roka vzrastal význam category managementu, podpory značiek a firmy plánovali investície na
podporu svojich produktov.

Michal Mislovič
MEDIAN SK

Přemysl Čech
MEDIAN SK

Tak ako sa zásadným spôsobom nezmenilo zameranie
prieskumov, nezmenila sa ani štruktúra klientov alebo
ich požiadavky. Vnímame, samozrejme, intenzívnejší
záujem klientov o longitudiálne prieskumy, respektíve
o prieskumy vo viacerých vlnách. Rovnako je možné
pozorovať zvýšený záujem o prieskumy medzi zadávateľmi z oblasti cestovného ruchu. Klienti sa zaujímali najmä
o to, ako mení samotná pandémia názory obyvateľov, ako
menia svoje správanie ľudia počas jednotlivých období
v závislosti od prijímaných opatrení a podobne. Výstupy
z týchto prieskumov nám napríklad ukázali zmenu správania v rámci nakupovania – ľudia začali mierne častejšie
realizovať väčšie nákupy, zmenili sa dni realizácie hlavného nákupu, začali v porovnaní s rokom 2019 častejšie
športovať. Samozrejme, situácia mala vplyv aj na mediálne správanie. K tejto téme sme zrealizovali na základe
údajov z elektronického crossmediálneho merania médií
adMeter obsiahlu analýzu porovnania zmien mediálneho
správania na Slovensku a v Česku počas prvej vlny pandémie – nárast záujmu o spravodajstvo počas prvej vlny,
ale aj znížená mobilita, neskoršie vstávanie a pracovanie
z home office.

Jakub Berčík
SAMO Europe

Rastislav Kočan
GO4insight

Pandémia a ňou spôsobená karanténa prekvapila
všetkých. Na jar prišlo k zmrazeniu alebo pozdržaniu niektorých naplánovaných prieskumov. Ku koncu roka sa však situácia vrátila do takmer bežných
koľají. Klienti čoraz viac akceptujú online formy
zberu dát. Výrazný prelom bol v online kvalitatívnom prieskume.
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Zákazníci sa menili, dokonca aj počas roka. Prvou zmenou bolo, že
v prvej línii sa čoraz viac dostávalo do popredia slovo bezpečnosť, pričom pred krízou išlo o pojem, ktorý sa začal vytrácať z bežnej komunikácie, pretože vďaka technologickému pokroku ho ľudia vnímali už ako
bežný štandard a súčasť svojich životov. Druhú zmenu sme zaznamenali
v druhej vlne, a to v prevahe negatívnych emócií spojených s týmto
slovom. Príkladom môžu byť reklamné spoty: tie, ktoré odkazovali na
pandémiu v prvej vlne, dosahovali lepšie emočné skóre ako tie, ktoré
túto problematiku nekomunikovali. Naopak, v druhej vlne zmienka
o pandémii spôsobovala skôr horšie emočné skóre. Menilo sa aj nákupné správanie, a to najmä vo frekvencii a veľkosti nákupu, v poklese
nákupu jednotlivých druhov tovaru a v neposlednom rade vo forme
platieb (nárast platieb kartou) a nákupov online.

Vladislav Chaloupka

Marcela Šimková

MNFORCE

Data Servis – informace

Postoj zadávateľov bol rozdielny. Našli sa takí, ktorí v novej situácii videli, ako pri každej zmene, šancu. Boli však aj klienti, ktorí
utlmili svoje prieskumné aktivity, keďže mali pocit, že situácia
sa mení príliš rýchlo, aby dokázali rozumne využiť prieskumné
dáta. Bez toho, že by som chcel byť voči komukoľvek konkrétnemu kritický, prvý prístup považujem za účinnejší.

Informácie, ktoré sme získali z výskumov v minulom
roku, kontinuálne merali dosahy pandémie na
správanie, zvyklosti a rozhodovanie zákazníkov.
Požiadavky zadávateľov smerovali k témam, ako
pandémia ovplyvňuje ich odbor podnikania, čo sa
týka preferencií zákazníkov a ich lojalitu k značkám
a dodávateľom. Časť zadávateľov viac žiadala porovnávací benchmark s konkurenciou vo svojom odbore, aby dokázali porovnať seba s inými značkami
a firmami na trhu, kto zvláda situáciu lepšie a prečo.

Martin Slosiarik

FOCUS Centrum pre sociálnu
a marketingovú analýzu
Tak ako sme to vnímali my, tak marec a apríl 2020
boli mesiace, keď sa takpovediac čakalo, čo bude
a ako sa situácia bude vyvíjať. To znamenalo, že
boli zastavené aj mnohé predschválené projekty
a zároveň sa výrazne zredukovali cenové dopyty.
Týkalo sa to predovšetkým marketingových
prieskumov. Zároveň sa väčšina projektov
v tomto čase presunula buď do CATI (telefonické
prieskumy), alebo do CAWI (primárne online
panel). V tomto čase sme zbery primárnych údajov
pokrývali buď kombináciou telefonického a online
dopytovania, alebo v prípade špecifických B2C
cieľových skupín s prístupom na internet prostredníctvom online prieskumov. Mali sme možnosť
porovnať rôzne metodológie zberu údajov, tak ako
sme očakávali, generujú určité rozdiely v dátach,
čoho si treba byť vedomý pri interpretácii. Mrzí
nás však, že táto doba otvorila priestor na to, aby
sa rôzne online ankety vydávali za relevantné
prieskumy cieľových skupín.

Michal Vyšinský
2muse

Stanislava Púčková
2muse

Osobne som citlivý na spojenia ako „nový normál“ alebo „totálna zmena
správania“ – nič také dramatické medzi zákazníkmi nepozorujeme.
Samozrejme, objavujú sa obavy, neistota a vyčkávanie časti zákazníkov, ohrozenie nízkopríjmových skupín obyvateľov či čiastočný presun
časti zákazníkov do onlinu, ktorý sa udial rýchlejšie, než by sa dial bez
pandémie, ale zásadné a dramatické (či dlhodobé) zmeny v potrebách
a správaní zákazníkov sa neukazujú. V prípade, že pandémia bude trvať
dlho, môžu sa objavovať dlhodobejšie posuny, ale budú postupné a skôr
reakciou na opatrenia, ktoré (re)definujú ponuku zo strany zadávateľov.

MS203131/02
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2MUSE
2muse je prieskumná agentúra, ktorá klientom
pomáha robiť správne biznis rozhodnutia. Sme
prieskumníci. Chceme veľmi dobre rozumieť
úlohám svojich klientov a vďaka kvalitným dátam sa
dokonale vžiť aj do kože ich zákazníkov. Nahliadame
na celý kontext a práve ten je základom našich
odporúčaní.

MICHAL VYŠINSKÝ
managing director

STANISLAVA PÚČKOVÁ

TOP PROJEKT ROKA 2020
2MUSE TALKS
Opis projektu: 2museTalks je séria
pravidelných stretnutí, seminárov a diskusií
nás, našich klientov a ďalších výnimočných
ľudí. Cieľom tohto projektu je vzdelávať
a inšpirovať odbornú verejnosť aj laických
záujemcov v témach týkajúcich sa prieskumu
trhu a jeho využitia (primárne) v marketingu.
V čom je projekt unikátny: Táto platforma
je unikátna v spektre záberu tém
a otvorenosti/dostupnosti. Talks je
priestor na spoznávanie problémov, riešení
a inšpirácií z prieskumu i marketingu

zástupkyňa riaditeľa
a key account manager

Ďalší kľúčoví ľudia v agentúre
BARBORA HRAPKOVÁ ŠLOSÁROVÁ
key account manager

PETER SKLENÁŘ
account manager

PAVOL BABOŠ
account manager

TOP UDALOSŤ ROKU 2020
Pre 2muse bol rok 2020 opäť rokom rastu, napriek
všetkým komplikáciám, ktoré priniesla pandémia.
Dokázali sme veľmi pružne reagovať na zmenené
podmienky a potreby trhu a poskytovať podklady
pre rozhodovanie klientov. Zásadná pri pohľade
do vnútra firmy je zasa stabilizácia troch silných
prieskumníckych tímov, do ktorých noví kolegovia
priniesli ďalšie poznanie a obohatenie. Som rád, že
sme sa napriek veľkému podielu a využívaniu home
officeu udomácnili v nových priestoroch, ktoré
nám poskytli aj pri využívaní home officeov dobré
zázemie.

NAJVÝZNAMNEJŠIE ZMENY V AGENTÚRE V ROKU 2020
Zmien v priebehu roku 2020 bolo viac. Na prvý
pohľad sú to drobné zmeny, avšak mnohé z nich
sú významné a môžu zásadnejšie ovplyvniť prácu
a fungovanie agentúry do budúcnosti. Doplnenie
tímov o nových kolegov, ďalšia automatizácia
v spracovaní dát, vynútená online realizácia
kvalitatívnych projektov spôsobených pandémiou,
realizácia projektov, kde sme uplatnili pokročilé
štatistické metódy, a celkovo viac projektov
s vyššou pridanou hodnotou a kombináciou
kvalitatívneho a kvantitatívneho pohľadu.
Očakávaná významná udalosť v roku 2021
Plánov máme veľa. Veríme, že nám externé
prostredie a zdravie umožnia ich aj uvádzať do
života. Chceme napríklad zmeniť a skvalitniť
2museTalks, rozvíjať „témy mesiaca“, v letných
mesiacoch realizovať praktické školenia
o prieskume a štatistike v našej Research Academy.
Chceme pokračovať v posilňovaní interných tímov
a implementácii pokročilých štatistických metód.
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nielen v príbuzných, ale i v celkom
odlišných odvetviach. Iné dostupné
marketingové vzdelávacie aktivity sú
obvykle organizované buď v podobe
jednorazových konferencií, alebo sú
predávané ako exkluzívny produkt za vysokú
cenu, a zároveň bývajú úzko zamerané na
jednu konkrétnu oblasť. Okrem 2museTalks
prieskumnícke aktivity tohto druhu na
Slovensku prakticky neexistujú.
Klient: viacerí, projekt je dlhodobo otvorený
každému, kto chce vedomostne rásť
Obdobie realizácie: kontinuálne v priebehu
celého roku 2020, pokračovanie aj v roku 2021
Metodológia: Témy sú obvykle postavené
na reálnych prieskumoch, súčasťou
jednotlivých Talks bývajú case studies –
výsledky prieskumov, ktoré sú účastníkom
distribuované v rámci ceny za účasť alebo
v komplexnej podobe za zvýhodnenú
cenu ako voľnopredajné štúdie. V roku
2021 prinesieme viacero noviniek – vždy
moderovanú diskusiu po prezentácii danej
témy s možnosťou interaktívne sa zapájať,
viacero reálnych dát, ktoré môžu inšpirovať,
odporúčania literatúry a pre účastníkov aj
zvýhodnené vstupy na letné kurzy štatistiky
pre marketing alebo základov prieskumu pre
marketérov.

NOVINKA ROKA 2020
MODELOVANIE A PREDIKCIE DÁT
Motivácia uvedenia novinky: Potreba
užšieho prepojenia prieskumných,
mediálnych a predajných dát, ako aj potreba
predikcie predajov na základe vývoja iných
ukazovateľov
Opis novinky: Využitie regresnej analýzy,
autoregresívnych časových radov
s pohyblivým priemerom a ďalších
pokročilých štatistických metód na
vysvetlenie vzťahov medzi

premennými. Následne tvorba predikcie
a príprava rôznych scenárov vývoja pri
zmenách vstupných parametrov.
Možnosti využitia:
• porozumenie vplyvu a vzťahu jednotlivých
premenných, ktoré ovplyvňujú predaje
klienta,
• optimalizácia investícií do komunikácie
a marketingu,
• výber najefektívnejších komunikačných
kanálov na základe ich reálneho prínosu pre
konkrétny biznis klienta,
• prípravy scenárov vývoja predajov pri
rôznych zmenách vstupných parametrov,
• nastavenie reálnych cieľov, ktoré má
ovplyvniť komunikácia, alebo cieľov pre
predaje, určenie reálneho potenciálu
predajov.

Štruktúra klientov
podľa segmentov:
Financie: 20 %
Retail: 18 %
FMCG: 17 %
Utility: 15 %
IT/Telco: 9 %
Media: 8 %
Other: 13 %

20+18+17159813

AKO
Výlučne sa zameriavame na prieskum verejnej mienky
a marketingový prieskum trhu, reklamy a médií.
Výsledky politických prieskumov často publikujeme v
médiách. Sme jednou z najdlhšie pôsobiacich agentúr
na trhu na Slovensku (od r. 1991). Sme zakladajúcim
členom profesijného združenia SAVA – v súčasnosti je
riaditeľ agentúry jej predsedom.

VÁCLAV HŘÍCH
managing director

Ďalší kľúčoví ľudia v agentúre
MGR. KAMILA HŘÍCHOVÁ
MGR. DOMINIKA ONDREJKOVÁ

TOP PROJEKT ROKA 2020
PROJEKT „50 DNÍ“
Opis projektu: Išlo o dva posledné
predvolebné prieskumy realizované spolu
s agentúrou FOCUS v období predvolebného
prieskumníckeho moratória pár dní pred
voľbami.
V čom je projekt unikátny: Keďže hrozilo
50-dňové predvolebné moratórium na
publikovanie volebných preferencií,
občania hľadali legislatívne prijateľné
riešenie, aby verejnosť mala prístup k týmto
informáciám až do volieb. Ako sa ukázalo,
nebyť týchto dvoch prieskumov, nebolo
by sa pred voľbami vedelo, že sa výrazne
zmenili preferencie, kto zvíťazí vo voľbách
a aká bude vyjednávacia situácia strán po
voľbách. Unikátnosť spočívala aj v tom, že
spolupracovali dve konkurenčné agentúry.

Klient: Občania ako jednotlivci – konkrétni
záujemcovia, ktorí si počas moratória
objednali a zaplatili zber dát volebných
preferencií v situácii, keď podľa legislatívy
nemohol žiaden právny subjekt publikovať
výsledky v médiách. Všetci platcovia dostali
výsledky individuálne v elektronickej
podobe.
Obdobie realizácie: 13. – 18. 2. 2020, 20. – 24.
2. 2020, voľby boli 29. 2. 2020
Vzorka: dve fázy, 2 x 2 000 respondentov
Metodológia: Zber dát CATI (telefonicky),
nezávislé 2 x 2 zbery dát od dvoch
agentúr, rovnaký dotazník, dve nezávislé
reprezentatívne vzorky.

KVÔLI TÝMTO ČÍSLAM STE SI TENTO PRIESKUM OBJEDNALI

TOP UDALOSŤ ROKA 2020
Prieskumy súvisiace s voľbami na začiatku roka
a tesne pred nimi, ktoré začali presne signalizovať
zmenu lídra popularity strán (do čela sa dostalo
OĽANO), čo sa neskôr potvrdilo vo voľbách.
Pred voľbami sme tiež spolu s kolegami z iných
agentúr, koordinovaní asociáciou SAVA, intenzívne
riešili, aby sa nezrealizovalo hroziace 50-dňové
moratórium na publikovanie prieskumov
preferencií. Sme radi, že sa nám podarilo dosiahnuť
aspoň predbežné rozhodnutie Ústavného súdu
o tom, že sa publikovanie volebných preferencií
riadilo doterajšou legislatívou (10 dní), nie
hroziacim 50-dňovým moratóriom.

Volebné preferencie = odpovede len tých, ktorí si vedeli vybrať stranu
ϮϬ͕Ϭй
ϭϴ͕Ϭй

ϭϳ͕Ϯй ϭϲ͕ϰй

ϭϲ͕Ϭй
ϭϰ͕Ϭй

ϭϬ͕ϰй

ϭϮ͕Ϭй
ϭϬ͕Ϭй
ϴ͕Ϭй

ϲ͕ϭй

ϱ͕Ϯй

ϰ͕Ϭй ϯ͕ϴй ϯ͕ϲй
ϯ͕Ϯй Ϯ͕ϵй
Ϭ͕ϲй Ϭ͕ϯй Ϭ͕ϯй Ϭ͕Ϯй Ϭ͕ϭй Ϭ͕ϭй Ϭ͕ϭй Ϭ͕ϭй Ϭ͕ϭй Ϭ͕ϭй Ϭ͕Ϭй Ϭ͕Ϭй

Ϯ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй

>ŝŶŬ na overenie výsledkov: ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ϱϬĚŶŝ͘ƐŬͬŽǀĞƌĞŶŝĞͲǀǇƐůĞĚŬŽǀ
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Neverejný prieskum pre iniciatívu 50dni.sk
Dátum zberu: 13.2. – ϭϴ͘Ϯ͘ϮϬϮϬ͕/͘ǀůŶĂ͕EсϮϬϬϬƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚŽǀ

ϭ

KVÔLI TÝMTO ČÍSLAM STE SI TENTO PRIESKUM OBJEDNALI
Volebné preferencie = odpovede len tých, ktorí si vedeli vybrať stranu
Ϯϱ͕Ϭй
ϮϬ͕Ϭй

Zmena na prvom mieste sa potvrdila týždeň pred voľbami

ϭϵ͕ϭй
ϭϱ͕ϲй

ϭϱ͕Ϭй
ϭϬ͕Ϭй
ϱ͕Ϭй

OČAKÁVANÁ VÝZNAMNÁ UDALOSŤ V ROKU 2021

ϴ͕Ϯй ϳ͕ϵй

ϰ͕Ϭй

NAJVÝZNAMNEJŠIE ZMENY V AGENTÚRE V ROKU 2020
Najvýznamnejšiou zmenou pre našu agentúru
(a určite aj pre mnohé iné) bolo dynamické
prispôsobenie spôsobu práce v agentúre a pri
zbere dát obmedzeniam súvisiacim s pandémiou.
Presunom rokovaní a prezentácií do online
priestoru sa podarilo vyriešiť „pandemické“
prekážky, ale zároveň sa obmedzila ľudskosť
komunikácie, ktorá sa, dúfame, čo najskôr vráti.

ϵ͕ϭй

ϲ͕Ϭй

ϵ͕ϴй ϵ͕ϰй

ϳ͕Ϯй ϳ͕Ϭй ϲ͕ϲй

ϰ͕ϴй ϰ͕ϭй
ϯ͕ϵй ϯ͕ϲй ϯ͕ϱй ϯ͕ϰй
Ϭ͕ϳй Ϭ͕ϯй Ϭ͕ϯй Ϭ͕Ϯй Ϭ͕ϭй Ϭ͕ϭй Ϭ͕ϭй Ϭ͕ϭй Ϭ͕ϭй Ϭ͕Ϭй Ϭ͕Ϭй

Ϭ͕Ϭй

Práca agentúry v roku 2021 sa bude prispôsobovať
situácii s pandémiou a vývojom na politickej
scéne (prípadnými predčasnými voľbami). Preto
nekonkretizujeme očakávania.
>ŝŶŬ na overenie výsledkov: ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ϱϬĚŶŝ͘ƐŬͬŽǀĞƌĞŶŝĞͲǀǇƐůĞĚŬŽǀ
hWKKZEE/͗ /ŶĨŽƌŵƵũĞŵĞ Vás, že podľa § ϭϳ zákona č͘ ϭϴϭͬϮϬϭϰ ͘ǌ͘ Ž ǀŽůĞďŶĞũ ŬĂŵƉĂŶŝ͕ „v čase ϭϰ dní ƉƌĞĚŽ dňom ŬŽŶĂŶŝĂ ǀŽůŝĞď Ă ǀ deň ŬŽŶĂŶŝĂ ǀŽůŝĞď až ĚŽ skončenia ŚůĂƐŽǀĂŶŝĂ ũĞ zakázané
zverejňovať výsledky volebných ƉƌŝĞƐŬƵŵŽǀ͘“ dĞŶƚŽ ĚŽŬƵŵĞŶƚ ũĞ určený výlučne ŶĂ také použitie, ktoré ŶŝĞ ũĞ zverejnením podľa citovaného ƵƐƚĂŶŽǀĞŶŝĂ zákona͘

Štruktúra klientov podľa
segmentov:

40+25+155

Neverejný prieskum pre iniciatívu 50dni.sk
Dátum zberu: 20.2. – Ϯϰ͘Ϯ͘ϮϬϮϬ͕//͘ǀůŶĂ͕EсϮϬϬϬƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚŽǀ

Ϯ

Politické strany – 40 %
Médiá – 25 %
Verejný sektor
a mimovládky – 15 %
Výroba a služby
– 15 %
Finančné inštitúcie – 5 %
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DATA SERVIS – INFORMACE
Data Servis – informace, s. r. o., sa zaoberá
výskumom trhu od roku 1998. Pôsobíme na území
Českej republiky, Slovenska a v krajinách CEE. Máme
prepracovaný systém merania trhu DS ON TRADE
INSIGHT a dlhoročné skúsenosti na trhu B2B, B2C,
v segmente služieb, utilít a na rýchloobrátkovom
trhu. Vytvorili sme štandardy merania zákazníckych
skúseností zákazníckeho portfólia CUSTOMER
SATISFACTION & LOYALTY INDEX. Aplikujeme
nové metódy výskumu NPS, ZAMESTNANECKÁ
ANGAŽOVANOSŤ, BRAND MAPPING a iné. Sme
dlhoroční členovia ESOMAR, Českej spoločnosti pre
kvalitu, People Management Forum.
Dlhodobo, na rozhraní dvoch milénií,
spolupracujeme s klientmi pri budovaní ich
pozície a akvizícií na trhu, efektivity predajných
a komunikačných kampaní, podporujeme
vylepšenia práce ich tímov, meriame hodnotu ich
značiek pre zákazníkov, zamestnancov a verejnosť.
Naše motto pre spoluprácu je „Čo nemeriate, to
neriadite.“

MARCELA ŠIMKOVÁ
Executive director

TOP UDALOSŤ ROKA 2020
V minulom roku sme sa stali partnerskou
výskumnou spoločnosťou pre profesijné združenia
a asociácie, ktoré vyjednávali a tvorili záchranné
programy pre zasiahnuté odbory podnikania
vplyvom pandémie (HORECA, cestovný ruch,
služby). Pripravovali sme rozsiahle audity o stave
týchto zasiahnutých odborov a prognózy pre
ďalší vývoj, kontinuálne sledovali vplyvy reštrikcií
na spotrebiteľov a prevádzkovateľov v týchto
odboroch.

NAJVÝZNAMNEJŠIE ZMENY V AGENTÚRE V ROKU 2020
Vytvorili sme úplne novú sekciu so zameraním
na cirkulárnu ekonomiku, ktorá globálne sleduje
vývoj a novinky v oblastiach environmentálneho
manažmentu. Vzhľadom na to, že v tomto roku
začínajú platiť nové smernice EÚ týkajúce sa
obmedzenia potravinového odpadu a zákaz
používania jednorazových plastov a iné. Tak už
druhý rok sledujeme, ako sa k tejto téme stavajú
spotrebitelia a ako sú na túto skutočnosť pripravení
výrobcovia potravín, ktorí sú v tejto záležitosti
zodpovednými subjektmi.

OČAKÁVANÁ VÝZNAMNÁ UDALOSŤ V ROKU 2021
Kompletná príprava na nové podmienky
fungovania trhu HORECA vplyvom pandémie.
Pripravujeme komplexné DS ON TRADE INSIGHT,
ktorý zahŕňa zmapovanie štruktúry trhu, typológiu
podnikov (Census), zmeny v zameraní a orientáciu
prevádzkovateľov podnikov (Vízia On trade),
nové aktivity dodávateľov a partnerov pre reštart
trhu (Distribučný Insight) a postoje a správanie
koncových zákazníkov (Customer On trade).
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TOP PROJEKT ROKA 2020
ON TRADE/OFF TRADE STORECHECK
Popis projektu: Monitoring panelu
prevádzok (vlastných i konkurenčných),
na ktorých sú merané parametre
súvisiace s vystavením a predajom
produktov. Cieľom je overovanie a plnenie
obchodných cieľov a kontrola kvality práce
merchandiserov.
V čom je projekt unikátny: Unikátnosť
projektu spočíva v cielenom monitoringu
situácie na paneli konkrétne definovaných
prevádzok (vlastných i konkurenčných).
Storecheck obratom (online app) poskytuje
odpovede na otázky: ČO a KDE je potrebné
vylepšiť.
Klient: Rýchloobrátkový trh
Obdobie realizácie: Kontinuálne po celý
rok
Vzorka: 20 – 50 000 outletov
kvótne podľa rozloženia
obchodných zdrojov alebo
podľa potrieb zadávateľa
Metodológia: Projekt prebieha
formou Mystery osobného
auditu priamo na predajných
miestach. Cieľom je kontinuálne
sledovať plnenie obchodných
cieľov a dodržiavanie
merchandisingových
štandardov – Visibility
produktov, správnosť

a viditeľnosť cien, prítomnosť promočných
materiálov a aktivít v mieste predaja
a ďalšie obchodné ciele. Súčasťou projektu
je Mystery Shopping overujúci, či sú
produkty klienta predávané správnym
postupom v požadovanej bezchybnej
kvalite. Výsledky projektu je možné využiť
na nastavenie a aktualizáciu predajných
aktivít, hodnotenie efektivity práce
obchodného tímu, pričom je kladený
dôraz na každú jednotlivú prevádzku.
Súhrnným výsledkom je KPI index, ktorý
sumarizuje, ako boli jednotlivé obchodné
ciele dosiahnuté a ako sa tento výsledok
vyvíja v čase, a to podľa rôznych úrovní
obchodných tímov, reťazcov a pod.

NOVINKY ROKA 2020
ON TRADE V DOBE COVID 2020
Motivácia uvedenia novinky: Sme
dlhodobý líder v monitorovaní trhu On
trade (HORECA), takže vytvorenie tohto
nového kontinuálneho prieskumu bolo pre
nás samozrejmosťou.
Opis novinky: Vplyvom pandémie
a reštrikcií sa zmenili podmienky pre
fungovanie trhu HORECA, čo malo za
následok aj zmeny v správaní návštevníkov.
Práve týmto prieskumom sa sledovalo, ako

sa menia ich zvyklosti v jednotlivých fázach
pandémie a aké to môže mať dosahy na
celkový vývoj trhu.
Možnosti využitia: Pre dodávateľov
a prevádzkovateľov na trhu HORECA
sú zmeny v správaní a rozhodovaní
návštevníkov kľúčové pre tvorbu nových
foriem komunikácie značiek (nápoje, jedlo,
služby a i.) A tiež pre celkovú prognózu
vývoja celého trhu.

ENVIRONMENTÁLNE SPRÁVANIE SPOTREBITEĽOV
Motivácia uvedenia novinky: Sme
partnermi v oblasti projektov cirkulárnej
ekonomiky, kde sa zameriavame na
vývoj vnímania a správania spotrebiteľov
v oblasti ochrany prírody.
Opis novinky: Ide o komplexný pohľad
spotrebiteľov na dianie v oblasti ochrany
životného prostredia, ich postoje a ich
vlastné aktivity v tejto oblasti. Aké sú
ich motivácie pre ochranu prírody, aká
je ich ochota spolupodieľať sa na týchto

aktivitách a aké sú ich preferencie a dôvera
značiek/dodávateľov, ktorí tieto aktivity
zaisťujú.
Možnosti využitia: Z hľadiska osvety
a komunikácie na globálnej úrovni
štátu alebo odborov, ďalej potom pre
jednotlivých výrobcov a dodávateľov
produktov a služieb, ktorí pripravujú
alebo už začali svoje aktivity na ochranu
prírody, obmedzenie odpadov, spracovanie
a recykláciu odpadov.

KANTAR
V Kantare sa zameriavame na čoraz viac žiadaný
data-driven consulting. Kvalitne zrealizovaný
prieskum už nie je konečným produktom, ale
podkladom na ďalšie diskusie s klientom ohľadne
jeho biznisového zadania a hypotéz.

JÁN HUDÁK
Client Service
Director

TOP PROJEKT ROKA 2020
HOLISTIC BRAND GUIDANCE
Opis projektu: Nástroj slúži na priebežný
monitoring výkonu značky či reklamy.
Kombinuje prieskumné dáta s ďalšími
zdrojmi (sociálne siete, predajné dáta,
výdavky do reklamy, search nástroje) a cez
prehľadný dashboard poskytuje klientovi
ucelenú „diagnózu“ jeho aktuálnych
aktivít.
V čom je projekt unikátny: Nástroj ide
po podstate – pýta sa len na tie KPIs,
na ktorých záleží. Bežíme tak krátke
dotazníky, mobile friendly, pričom dáta
ponúkajú dostatočný insight.

Klient: N/A
Obdobie realizácie: marec – december 2020
Vzorka: 2 000
Metodológia: Hlavným zmyslom tohto typu
projektu je poskytnúť klientovi podstatné
dáta o svojej značke či reklame online,
v prehľadnej podobe a bez zbytočného
balastu. Zároveň vieme kedykoľvek pripojiť
moduly zamerané na silu značky, kanálovú
efektivitu, positioning check a podobne.

TOP UDALOSŤ ROKA 2020
Spustenie eshopu Kantar Market Place
ponúkajúceho klientom najpopulárnejšie
pretesty. Vďaka platforme si môžu klienti
jednoducho (cez niekoľko krokov), rýchlo
(s výsledkom už o niekoľko hodín) a prakticky
samostatne (s minimálnou asistenciou nás ako
prieskumnej agentúry) overiť, či plánovaná
investícia do kampane či produktu bude
dostatočne efektívna.
V oblasti výskumu médií sa rok 2020
niesol v znamení tendra na dodávateľa
peoplemetrového merania po roku 2021. Zadanie
prinieslo výrazné rozšírenie záberu s ambíciou
spustiť na Slovensku cross-mediálne meranie.
Podarilo sa tiež ďalej zlepšovať pokrytie médií
v rámci monitoringu reklamy, vrátane online
reklamy na mobilných zariadeniach.

NAJVÝZNAMNEJŠIE ZMENY V AGENTÚRE V ROKU 2020
Najväčšiu zmenu priniesla, samozrejme,
pandémia, našťastie, fungovanie na diaľku nijako
nenarušilo chémiu v tíme ani hladkosť projektov
a prezentácií pre klientov. Okrem tohto bol rok
2020 bol pomerne stabilný a žiadne výrazné
zmeny sa neudiali.

OČAKÁVANÁ VÝZNAMNÁ UDALOSŤ
V ROKU 2021
Veríme, že tento rok nám prinesie možnosť
pokračovať v peoplemetrovom meraní a zásadne
ho inovovať. Monitoring reklamy budeme
rozširovať o mediatyp, ktorý výrazne napreduje,
i keď je pre mnohých zatiaľ čiernou dierou:
Influencer marketing. Pripravujeme pre náš trh
dáta, ktoré do tejto oblasti prinesú rovnakú mieru
transparentnosti, ako sme zvyknutí v prípade
tradičných médií.
V rámci zmien v globálnej štruktúre firmy budeme
od roku 2021 bližšie našim českým kolegom.
Na niektorých projektoch budeme pracovať
spoločne, preto sa tešíme takejto forme výmeny
know-how a vzájomnému inšpirovaniu sa.

NOVINKA ROKA 2020
KANTAR MARKET PLACE
Motivácia uvedenia novinky: Potreba
klientov získať takmer okamžitý feedback
na pripravovanú reklamu či produkt.
Opis novinky: Kantar market Place je
v podstate eshop, ktorý ponúka klientom
najpopulárnejšie pretesty. Vďaka
platforme si môžu klienti jednoducho (cez
niekoľko krokov), rýchlo (s výsledkom
už o niekoľko hodín) a prakticky
samostatne (s minimálnou asistenciou
nás ako prieskumnej agentúry) overiť,
či plánovaná investícia do kampane či
produktu bude dostatočne efektívna.
Výsledky za automaticky zobrazia
v dashboarde. Skúsenejší klienti zrealizujú
projekt takmer bez zásahu agentúry.
Možnosti využitia prieskumu: Pretest
reklamy, produktovej inovácie či obalu,
pričom výsledky sú k dispozícii už o 3 dni
od zadania projektu.
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MARKET VISION
SLOVAKIA
Sme prieskumnou agentúrou s tímami odvetvových
špecialistov kladúcimi dôraz na využitie inovácií
a moderných technológií v prieskume. Službami
napomáhame vyše 200 spoločnostiam najmä v
oblastiach rozvoja obchodu a zákazníckej skúsenosti.

PETER VARGA
Country Manager

TOP UDALOSŤ ROKU 2020
Máme za sebou roky dynamického a nepretržitého
rastu. Vďaka pandémii sme mali na jar neočakávane
vzácny čas a možnosť hlboko sa nadýchnuť
a spoločne znovuobjavovať náš vnútrofiremný
potenciál. Došlo k výraznému urýchleniu
vývoja našich inovácií a k posunu v rozvojových
projektoch, ktoré sme napokon pretavili do
ambicióznej, ale zároveň, vďaka metóde OKR,
uskutočniteľnej a motivujúcej stratégie –
MVTwentyOne. Posunuli sme sa takýmto spôsobom
napríklad v oblasti automatizácie práce s mystery
shoppermi a vo využívaní mobilnej aplikácie
na rýchly zber dát so zachovaným dôrazom na
kontrolu a kvalitu výstupov.

NAJVÝZNAMNEJŠIE ZMENY V AGENTÚRE V ROKU 2020
Podarilo sa nám úspešne uviesť na trh nové verzie
a doplnkové funkcionality našich aplikácií v oblasti
manažovania zákazníckej skúsenosti – feedTRACK,
monitoringu konkurencie – eCIM, a auditov –
SPRINGaudit. Zadosťučinením a povzbudením
do ďalšej práce pre nás bolo udelenie ocenenia
CX Award od Clientology Institute, ktoré získala
naša CX platforma feedTRACK implementovaná
v spoločnosti MONETA Money Bank. K ďalšiemu
rozvoju v agentúre došlo i v oblasti dátového
manažmentu, integrácie dát a dátovej analytiky,
ktoré budú môcť klienti využívať i v rámci našich
business intelligence služieb BI:vision.

OČAKÁVANÁ VÝZNAMNÁ UDALOSŤ V ROKU 2021
Evidujeme zvýšený záujem a pozitívny ohlas na
naše služby, know-how a technologické riešenia zo
zahraničia, stali sme sa preto aj aktívnou súčasťou
medzinárodnej siete agentúr Global CX Experts,
očakávame ďalší rozvoj medzinárodného aspektu
nášho podnikania, zároveň efektívnu realizáciu
medzinárodných projektov, vzhľadom na priaznivý
výhľad hospodárskeho vývoja v roku 2021 tiež
ďalšie rozširovanie spolupráce s klientmi na
Slovensku a v Česku.
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TOP PROJEKT ROKA 2020
EFEKTÍVNY CX PROGRAM ZA 3 MESIACE
Opis projektu: Prieskumné riešenie
projektu je založené na našej CX platforme
feedTRACK, ktorá zabezpečuje prostredie
na automatizovaný zber, analýzu
a spracovanie zákazníckych podnetov.
V čom je projekt unikátny: Efektívny CX
program prostredníctvom platformy
feedTRACK sa podarilo implementovať za 3
mesiace, zvýšiť NPS naprieč touchpointmi
o 2 až 6 bodov, výrazne znížiť počet
sťažností a zvýšiť retenciu aj v prípadoch
nespokojných zákazníkov.
Klient: MONETA Money Bank
Obdobie realizácie: kontinuálny celoročný
projekt
Vzorka: 7 000 mesačne
Metodológia: Cieľom projektu založeného
na našej CX platforme feedTRACK bolo
dostať zákaznícky pohľad do banky
a zabezpečiť jeho praktické využívanie
jednotlivými útvarmi. Metodologický
základ prieskumnej časti riešenia
tvorí sústava online dotazníkov ako
zdroj kľúčových informácií pre rozvoj
banky. Bolo potrebné nastaviť adresný

a rýchly tok informácií z dopytovania
a tok zákazníckych podnetov približne
k 100 používateľom v rámci banky, ktorí
zodpovedajú napríklad za predaj, CX
alebo vývoj produktov a služieb. Pre
úspech projektu bolo zároveň nevyhnutné
zabezpečiť, aby bol systém atraktívny
pre zákazníkov, zároveň používateľsky
príjemný pre zamestnancov banky
a dostatočne flexibilný, aby pokrýval rôzne
touchpointy a vznikajúce potreby banky.

NOVINKA ROKA 2020
SPRINGaudit
Motivácia uvedenia novinky: efektívna
exekúcia retailových stratégií
Opis novinky: Mobilná aplikácia
SPRINGaudit umožňuje rýchlo vypĺňať
auditné a kontrolné protokoly alebo
dotazníky priamo v mobilnom zariadení.
Aplikáciu je možné využívať interne ako
prenajaté riešenie, rovnako tiež ako
externú službu zabezpečovanú agentúrou.

Reporting výsledkov auditov prebieha
online v reálnom čase, čo výrazne zrýchľuje
nápravu zistených nedostatkov a pomáha
prijímať potrebné manažérske rozhodnutia.
Možnosti využitia: in-store prieskumy
–pozorovanie, sprevádzaný nákup, POS
test, exit interview; retail audit, corporate
identity audit, procesný audit

MEDIAN SK
MEDIAN SK, s. r. o., je slovenská nezávislá
súkromná spoločnosť pre prieskum trhu, médií,
verejnej mienky a pre vývoj analytických a
marketingových softvérov, založená v roku 2002. S
ňou úzko spolupracujúca česká spoločnosť MEDIAN
pôsobí na českom trhu od roku 1993. MEDIAN
SK, s. r. o., realizuje všetky typy kvalitatívnych a
kvantitatívnych prieskumov.

MICHAL MISLOVIČ
Account manager

PŘEMYSL ČECH
CEO

TOP PROJEKT ROKA 2020
EXKLUZÍVNY EXIT POLL PRE RTVS
Opis projektu: Samotnou podstatou Exit
pollu je zber údajov od voličov – ľudí,
ktorí sa zúčastnili v našom prípade na
parlamentných voľbách priamo pred
volebnými miestnosťami. Tento typ
prieskumu sa realizuje najmä preto,
aby bolo možné priniesť prvé údaje
o výsledkoch volieb ihneď po uzavretí
volebných miestností, teda predtým,
ako budú zverejnené oficiálne výsledky.
Okrem toho tento prieskum skúma aj
ďalšie údaje o voličoch. Nejde len o sociodemografické údaje, ale aj o ďalšie hlbšie
údaje, ako sú dôvody voľby strany či proces
rozhodovania. Ide o pridanú hodnotu,
keďže na základe týchto údajov môžeme
identifikovať podrobnejšie elektoráty
jednotlivých politických strán, ale sa aj
dozvedieť viac o procese rozhodovania sa
voličov.
V čom je projekt unikátny: Samotný
projekt bol unikátny v tom, že sme v
ňom využili naše skúsenosti z volebného
modelu, ktorý pravidelne pripravujeme

v Česku a ako jediná agentúra aj na
Slovensku. Okrem toho sme aplikovali
prístupy, ktoré využívajú pri realizácii
tohto typu prieskumu aj naši kolegovia vo
Veľkej Británii alebo v USA.
Klient: Rozhlas a televízia Slovenska
Obdobie realizácie: február 2020 (volebný
deň 29. 2.)
Vzorka: viac ako 22 000 respondentov
Metodológia: Na zber dát sme využili
kombináciu osobného opytovania
a samovyplnenia dotazníka. Voliči, ktorí
nechceli odpovedať priamo anketárovi,
mohli sami vyplniť dotazník. Pri výbere
miestnosti sme využili dostupné údaje
z predchádzajúcich volieb a odporúčania
našich zahraničných kolegov, aby výber
miestnosti čo najpresnejšie odzrkadľoval
rôzne špecifiká. Práve výber miestnosti
bol zásadným na zber údajov a samotné
výstupy. Naša metodológia a prístupy sa
nám veľmi osvedčili, keďže práve náš Exit
poll priniesol najpresnejšie údaje.

TOP UDALOSŤ ROKA 2020
Najzásadnejšou udalosťou roka boli pre nás
parlamentné voľby, počas ktorých sme po
prvýkrát realizovali Exit poll. V projekte sme využili
skúsenosti z našich volebných prieskumov, ale
aj rady od našich zahraničných kolegov z krajín,
ktoré sú kolískou Exit pollu. Tento prístup sa nám
veľmi osvedčil, pretože práve náš Exit poll priniesol
najpresnejšie výstupy.

NAJVÝZNAMNEJŠIE ZMENY V AGENTÚRE V ROKU 2020
Napriek neočakávaným udalostiam a krízovému
roku sme posilnili náš výskumnícky tím. Okrem
toho sme nadviazali dlhodobú spoluprácu hneď
s niekoľkými novými klientmi z rôznych oblastí,
s ktorými sme realizovali a ďalej realizujeme
množstvo zaujímavých prieskumov a analýz.

OČAKÁVANÁ VÝZNAMNÁ UDALOSŤ V ROKU 2021
Počas nadchádzajúceho roka plánujeme aj ďalej
rozvíjať našu ponuku a implementovať nové
prístupy a technológie. V súčasnosti rokujeme
s klientmi o rozšírení panelu elektronického
crossmediálneho merania médií adMeter. V
súvislosti s týmto projektom intenzívne pracujeme
na vývoji technológií na meranie online reklamy.
Implementácia a vývoj nových technológií v
tejto oblasti si vyžaduje aj prispôsobovanie
a rozširovanie funkcií našich analytických a
plánovacích softvérov. Tieto novinky by sme počas
roka radi poskytli k dispozícií našim klientom.

NOVINKA ROKA 2020
F2F ONLINE
Motivácia uvedenia novinky: Riešenie
obmedzenía zachovanie osobného
opytovania aj počas pandémie.
Opis novinky: Je možno skutočne úsmevn
éhovoriť o osobných rozhovoroch
prostredníctvom internetu, ale s našimi
českými kolegami sme počas prvej vlny
pandémie úspešne otestovali metódu
F2F online, keď realizovali naši anketári
rozhovory prostredníctvom online callu
s respondentmi. Táto metóda sa nám
osvedčila najmäv Česku, kde týmto
spôsobom naši kolegovia úspešne
realizovali niekoľko prieskumov.

Možnosti využitia: Možnosť využitia
toho typu zberu dát je veľmi široká.
Českí kolegovia využili tento prístup na
realizáciu mediálnych, ale aj spoločenských
prieskumov. Vo svojej podstate ide
o osobné opytovanie rovnako ako v prípade
konvenčných osobných zberov (CAPI, TAPI)
s rozdielom, že anketár vedie rozhovor
s respondentom prostredníctvom online
callu. Klienti, ktorí vyžadujúrealizáciu
výhradne prostredníctvom osobných
rozhovorov, majú u nás možnosť realizovať
týmto spôsobom svoje prieskumy aj
v krízových časoch, ako je napríklad
súčasná pandémia.

Štruktúra klientov podľa
segmentov:
Mediálne agentúry,
médiá – 80 %
Verejné inštitúcie
– 10 %
Financie – 5 %
FMCG – 3 %
Iné – 2 %

80+10+532
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NMS MARKET
RESEARCH SLOVAKIA
NMS Market Research je prieskumná agentúra, ktorá
vďaka svojmu širokému portfóliu pomáha svojim
klientom zlepšovať zákaznícky servis, ponúkať lepšie
produkty a získavať nových zákazníkov. Okrem centrály
v Prahe môžete náš office navštíviť aj v Bratislave,
Budapešti či Bangkoku. Naše prieskumy realizujeme
výhradne na vlastných zberných platformách
a reportingových aplikáciách, vďaka čomu vieme
byť maximálne flexibilní a prispôsobiť prieskum
požiadavkám našich klientov. Sme členom organizácií
SIMAR, ESOMAR, MSPA a Global a spoluzakladateľmi
European National Panels.

PETER JAVORNICKÝ

TOP PROJEKT ROKA 2020
ONLINE KOMUNITA OSTAŇ DOMA
Opis projektu: Diskusné fórum malo za
cieľ identifikovať hlavné trendy v zmene
správania obyvateľov počas jarnej vlny
pandémie COVID-19.
V čom je projekt unikátny: Online fórum
slúžilo pre našich stálych aj potenciálnych
klientov ako platforma na získavanie
názorov a spätnej väzby v čase, keď
sa celý náš pracovný a súkromný život
zastavil a firmy ostali odrezané od svojich
zákazníkov (a naopak).
Klient: Ostaň doma sa z pôvodne internej
iniciatívy zmenila na platformu, ktorá
slúžila ako zdroj aktuálnych informácií pre

viacero klientov na Slovensku, v Maďarsku
a ČR.
Obdobie realizácie: jar 2020
Vzorka: 150 diskutujúcich v 3 krajinách
Metodológia: Okrem unikátnych výstupov
pre našich klientov sme mali možnosť
sledovať aj zmeny nálad v spoločnosti a jej
adaptáciu na novú, pandemickú realitu.
Tento projekt nám ukázal širokú škálu
využitia online diskusnej platformy Echo
na poli marketingového a sociálneho
výskumu a pomohol nám pri jej propagácii
nielen u našich súčasných klientov, ale
viedol aj k získaniu nových kontaktov.

Client Service
Manager

TOP UDALOSŤ ROKA 2020
Minulý rok bol z hľadiska udalostí skôr skromný,
a preto sme sa venovali vývoju našich interných
aplikácií, aby sme sa dokázali plne adaptovať
na zmeny, ktoré momentálne dominujú našej
spoločnosti. Dopyt po prieskumoch z online
prostredia nás motivoval k vývoju viacerých
funkcionalít v našich NMS platformách. Za zmienku
stojí napríklad implementácia nového rozhrania
pre online prieskumy, vďaka ktorým tvoríme
moderné online dotazníky, ktoré respondentov
motivujú k vyplneniu. Klasické typy otázok
inovujeme prostredníctvom interaktívnych
modulov či tzv. „svajpovacieho“ rozhrania. Dotazník
tak respondenta nielen viac zaujme, ale dokáže
poskytnúť relevantnejšie výstupy.

NAJVÝZNAMNEJŠIE ZMENY V AGENTÚRE V ROKU 2020
Čo sa týka zmien v našom internom fungovaní, aj
nás pandémia prinútila pracovať z domu. V rámci
tímu sme začali využívať viaceré platformy pre
remote prácu, ktoré sme postupne aplikovali
aj pri komunikácii s našimi klientmi. Mnoho
z nich zefektívňuje komunikáciu s klientom
a pravdepodobne budeme pokračovať v ich
využívaní aj po odznení pandémie.

OČAKÁVANÁ VÝZNAMNÁ UDALOSŤ V ROKU 2021
Okrem online dopytovacieho prostredia pracujeme
na zlepšeniach v ďalších platformách – Navigátor
(mystery shopping) a ASAP (zákaznícka skúsenosť).

Štruktúra klientov podľa
segmentov:

10+10+25155

Finančný sektor 10 %
Automotive 10 %
Retail 25 %
FMCG 25 %
Media 15 %
Utility 10 %
Other 5 %
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NOVINKA ROKA 2020
MYSTERY FULLPACK
Motivácia uvedenia novinky: Presun
z osobných návštev prevádzok do online
prostredia. Nároky na pracovníkov na
infolinkách či iných kanáloch zákazníckeho
servisu prudko stúpli. Každý spôsob
kontaktu zákazníka so spoločnosťou tvorí
nenahraditeľnú časť skladačky, podľa
ktorej sa rozhodne, či zostane verný danej
spoločnosti alebo odíde ku konkurencii.

Opis novinky: Mystery Fullpack je
strategicky zostavený balík šiestich mystery
aktivít, ktorého cieľom je sprostredkovať
klientom zákaznícky zážitok, ktorý si
zákazník z ich spoločnosti odnáša.
Možnosti využitia: Možnosť spoznať celú
zákaznícku cestu zákazníka a definovať
silné a slabé stránky predajného
procesu.

TIPY A INŠPIRÁCIE
2muse
2muse Marcom®
Ciele nástroja: Merať základné
indikátory výkonnosti kampaní, ako
napr. zaujatie, zásah, priradenie
značky ku kampani, rozpoznateľnosť
hlavného posolstva, hodnotenie
atraktivity posolstva, znalosť PR správ
alebo udalostí na trhu, ktoré môžu
ovplyvniť samotnú značku či trh.
Ďalšou oblasťou je meranie indikátorov
značiek zadávateľov – znalosti, postojov,
preferencií a imidžu.
Ako môže pomôcť zadávateľom: 2muse
Marcom® zadávateľom jasne povie,
či reklama fungovala, alebo nie, kedy
a ako reklamnú kampaň možno využiť
v budúcnosti. Marcom® vyhodnotí
fungovanie reklamy vzhľadom na
komunikačné, ale aj obchodné ciele
kampane vrátane vyhodnotenia
efektivity komunikácie – vzhľadom na
mediálne alebo (aj) predajné dáta.
Konkurenčná výhoda nástroja: 2muse Marcom® je overený nástroj,
ktorý využívajú desiatky klientov na Slovensku aj v zahraničí.
V 2muse dlhodobo, už 10 rokov, každý týždeň sledujeme každú
televíznu reklamu v sektore financií, realizujeme desiatky
ďalších posttestov reklám v iných segmentoch a disponujeme
tak veľkou databázou benchmarkov – špeciálne pre slovenský
a stredoeurópsky trh.
Druhou jasnou konkurenčnou výhodou je podrobná diagnostika
čiastkových prvkov, ktoré v sledovaných reklamách fungujú
a nefungujú a vysvetlenie príčin. Takáto diagnostika je možná
vďaka prepojeniu posttestu s jedinečnou metódou merania
emócií na základe skenovania výrazov tváre – facial coding,
ktorú 2muse dlhodobo na Slovensku rozvíja a za uplynulé roky
sme takto otestovali 500 reklám. Doplnenie posttestu reklám
o analýzu vyvolávaných emócií v spote po jednotlivých sekundách
a pochopenie, ako fungujú jednotlivé prvky reklamy (hlavné
postavy, zábery, hudba, posolstvo, voice over a pod.), poskytuje
klientovi dokonalý podklad na rozhodnutie, ako upraviť reklamu
alebo pripraviť ďalšiu novú reklamu na základe poznania súčasných
reklám.
Treťou výhodou prístupu 2muse je prepojenie s mediálnymi dátami
a výpočet efektivity kampaní vzhľadom na vynaložené prostriedky
vrátane modelu efektivity, ktorý povie, ako rozložiť investície
v jednotlivých týždňoch tak, aby sa maximalizoval efekt kampane.

Go4inisght

ATS (Advertising tracking study)

V Go4inisght sa venujeme meraniu efektivity veľmi intenzívne. Pre
viacerých našich klientov realizujeme pravidelné týždenné, mesačné,
ale aj jednorazové meranie efektivity reklamnej komunikácie – tzv.
posttesty. V Go4inisght využívame naše značkové riešenie ATS
(Advertising tracking study). Je to rokmi overené riešenie, ktoré opisuje
všetky dôležité KPIs komunikácie. Dôležitou súčasťou nástroja je aj
online portál, kde sú výsledky reportované prakticky ihneď po skončení
zberu dát. Náš Go4insight Connect portál umožňuje pre našich klientov
okamžitý a prehľadný reporting všetkých KPIs komunikácie celého trhu
– vlastných aj konkurenčných kampaní.
Z nášho pohľadu by dobrý posttest mal spĺňať niekoľko
predpokladov
a) Pravidelnosť
Tak, ako je dôležitá pravidelnosť a konzistencia komunikácie, detailné
pochopenie jej dosahu na cieľovú skupinu môže priniesť len pravidelný
a konzistentný ad-tracking. Dosah komunikácie je dôležité merať v čase,
keď sa komunikuje veľa aj keď sa komunikuje menej.
b) Meranie celej relevantnej konkurencie

Data Servis – informace

Posttest reklamnej kampane
Ciele nástroja: Cieľom projektu je zhodnotiť danú reklamnú
kampaň podľa sledovaných kritérií, definovanej KPI kampane
a výsledky porovná s predchádzajúcimi etapami kampane
alebo s predchádzajúcimi kampaňami, ktoré boli v inom
poňatí.
Identifikovať, aké posuny v danej kampani nastali v jej
registrácii v cieľovej skupine, či bola zrozumiteľná a zmenila
postoje a dala motiváciu na reakcie zákazníkov.
Ako môže pomôcť zadávateľom: Identifikáciu nastavených
kritérií komunikačnej a reklamnej kampane, napr. porovnanie
registrácie v rámci konkurencie, znalosť kampaní v danom
odbore. Ďalej zistiť dojmy a atraktivitu kampane a jej impulzy
na nákup výrobkov alebo využitie služieb. Posttest reklamnej
kampane slúži tiež ako barometer pre imidž značky a hodnotu
lovebrandu.
Konkurenčná výhoda nástroja: Máme prepracovaný nástroj
na meranie efektivity reklamnej a komunikačnej kampane
a jej úspech z niekoľkých uhlov pohľadu, napr. dosahy
na značku, posilnenie lojality zákazníkov, miera akvizície
vplyvom kampane, efektivita použitých reklamných médií
prepojená na spokojnosť a lojalitu existujúcich zákazníkov,
ako aj vplyv na rozhodovanie a preferencie potenciálnych
zákazníkov.

Ipsos

Ad Impact Index
Ciele nástroja: Finančnú efektivitu reklám hodnotíme cez
investície, zatiaľ čo nástroj Ad Impact Index nám pomocou
analýzy zasiahnutých a nezasiahnutých zákazníkov
ukazuje, ako efektívne reklama mení záujem o povedomie,
zvažovanie, kúpu produktov, ale aj imidžové aspekty
značky.
Ako môže pomôcť zadávateľom: Reklamy vždy testujeme
spoločne so značkou a sledujeme, ako sa exekúciám
podarilo zmeniť pohľad na to, aká je značka obľúbená,
štedrá či spoločensky zodpovedná.
Konkurenčná výhoda nástroja: Zlatými pravidlami Ipsos
divízie Brand & Communication sú kontinuálnosť (viac
sa dozvieme z vývoja než z pohľadu na jeden okamih),
účelovosť (čo nás neposúva ďalej, to je zbytočné merať)
a najmä efektivita.

Pri hodnotení komunikácie je potrebné brať do úvahy komunikáciu
celej relevantnej konkurencie. Všetky KPIs by sa mali vyhodnocovať
v súvislosti s komunikačnými výsledkami konkurenčných značiek.
c) Zrozumiteľné KPIs
Niekedy sa posttest stáva nezrozumiteľným z dôvodu prílišného
množstva meraných parametrov. V našej agentúre sme
zástancovia menšieho počtu ľahko zrozumiteľných KPIs, ktoré vie
pochopiť aj CEO 12.
d) Žiadne generické benchmarky
Každý trh je špecifický a každá krajina má svoje vlastné nuansy.
Keď ste výrobca minerálnych vôd na Slovensku, nemá zmysel
porovnávať sa so všeobecným európskym FMCG benchmarkom,
kde sú spriemerované kampane z celého sektora, zo všetkých
krajín a za viaceré roky. Veľké rozdiely bývajú aj medzi Slovenskom
a Českom. Jediný prakticky použiteľný benchmark je z vašej
kategórie a z vášho trhu. Ten si však treba postupne „vybudovať“.
Žiadne skratky neexistujú.
e) Všetky kanály
Hoci televízia je pre mnohé značky stále dominantným kanálom,
pri meraní netreba zabúdať ani na ostatné (najmä online) kanály.
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ANKETA

Aké trendy a hlavné
témy pre výskumy
predpokladáte v roku 2021?
Jakub Hankovský
Ipsos

Rok 2020 urýchlil trend digitalizácie výskumu (často pod tlakom situácie, keďže face
to face zber nebol možný) a očakávam, že
po tejto skúsenosti budú zadávatelia aj
v budúcich rokoch túto formu zberu dát
častejšie využívať. Ďalším trendom bude
efektívne využívanie veľkých dát v analýze
a ich prepájanie s dátami z primárneho
výskumu. A témy budú zastrešené kľúčovou
otázkou: Ako sa čo najlepšie etablovať na
trhu po pandémii?

Darina Imreová
ACRC

Rok 2021 bude pokračovaním predchádzajúceho roku,
keďže nepredpokladáme náhle ukončenie pandémie a s tým
spojených výziev v podnikaní našich klientov. Naďalej sa budú
rozvíjať online metodológie a hľadať spôsoby bezpečného
zberu dát. Našich klientov bude aj naďalej zaujímať dôkladné
poznanie svojich zákazníkov a prispôsobenie produktov a služieb ich meniacim sa potrebám. Cielená a efektívna komunikácia bude v roku 2021 ešte dôležitejšia ako v minulosti, keďže sa
naplno prejavia ekonomické dôsledky spôsobené pokračujúcou pandémiou.

Ladislav Csengeri
GfK Slovakia

V rámci nášho hlavného poľa pôsobnosti vidíme
nasledovné priority:
– premeny spotrebiteľského a nákupného správania, e-commerce,
– faktory udržateľnosti a rastu značiek.

Témy budú zastrešené kľúčovou
otázkou: Ako sa čo najlepšie
etablovať na trhu po pandémii?
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Martin Slosiarik

FOCUS Centrum pre sociálnu
a marketingovú analýzu
Vo výskume verejnej mienky bude pravdepodobne stále dominovať téma
koronavírusu a jej dôsledkov na sociálne, ekonomické a kultúrne aspekty
nášho života. Otázne je, ako sa bude vyvíjať „veľká“ politika a či napätia,
ktoré sú vo vládnej koalícii, budú generovať potrebu aktuálnych dát pre
politické strany v prípade predčasných volieb. V oblasti predvolebných
prieskumov bude pozornosť zameraná na komunálne a regionálne voľby,
ktoré sa prvýkrát uskutočnia v rovnakom termíne, a to na jeseň v roku
2022. Očakávame, že predovšetkým kandidáti na posty primátorov,
starostov a županov budú už v priebehu tohto roka potrebovať dáta na
nastavenie svojich komunikačných stratégií. Pokiaľ ide o marketingový
prieskum, tak tu môžu byť dôležité témy ako customer experience s jej
dôsledkami na spokojnosť a retenciu zákazníkov, prieskumy distribučných kanálov predovšetkým v súvislosti so zmenami, ktoré priniesla
koronakríza, ale aj „klasiky“ v zmysle posttestov či pretestov.

Denisa Lakatošová
NMS Market Research
Slovakia

Mnoho zadávateľov muselo prehodnotiť priority svojich predajných kanálov. Pandémia nás v tomto ohľade prakticky posunula o niekoľko rokov
dopredu. Očakávame zvýšený záujem o projekty zamerané na zákaznícku
skúsenosť v online prostredí. Naďalej bude veľká časť pozornosti venovaná
značke a jej vnímaniu v rýchlo sa meniacom prostredí.

Koronakríza vo všeobecnosti urýchlila a zdynamizovala všetky trendy, ktoré tu už boli. Predpokladáme, že dôraz bude hlavne na prieskumy z oblasti
Customer experience (CX), User experience (UX)
a efektivity komunikácie.

Rastislav Kočan
GO4insight

Predpokladám zvýšený záujem
o projekty zamerané na
zákaznícku skúsenosť v online
prostredí.

Stanislava Púčková

Michal Vyšinský

2muse

2muse

Kľúčový bude pre zadávateľov pohľad na trh – chápať, čo
sa na ňom deje a vedieť promptne reagovať na vzniknuté situácie a príležitosti. Vzhľadom na pretrvávajúcu
neistotu budú mať zadávatelia snahu pracovať efektívne s výdavkami do komunikácie – čiže tu hovoríme
o prieskumoch a projektoch na meranie efektivity
marketingových výdavkov.

Jakub Berčík
SAMO Europe
Rok 2021 je rokom sčítania obyvateľstva, čo bezpochyby prinesie aktualizovaný demografický obraz o našej spoločnosti.
Určite bude medzi hlavné témy z hľadiska verejnej mienky
patriť vakcinácia a očakávanie aspoň čiastočného návratu
k bežnému životnému štýlu, ktorý sme viedli, resp. žili pred
pandémiou. Čo sa týka tém výskumov, určite bude závisieť
od jednotlivých oblastí ekonomiky. Sú firmy, ktoré aj napriek
náročnej situácii môžu pokračovať v prieskumoch v súlade
s plánovou stratégiou, avšak sú aj sektory, ktoré majú existenčné problémy a ich ďalší vývoj bude závisieť od viacerých
aspektov. Pokiaľ ide o trendy, tak ako sa počas pandémie
osvedčil home office v mnohých spoločnostiach ako ekonomicky efektívna záležitosť, aj v prieskume sa preukázalo, že
je možné mnohé veci realizovať online s nižšími realizačnými
nákladmi – samozrejme, v závislosti od cieľa výskumu.

Marek Zámečník
Nielsen Admosphere
Slovakia
Definitívne riešenie pandemickej krízy je v nedohľadne
a správanie ľudí je v neustálom vývoji, a preto predpokladáme, že dopyt po informáciách porastie aj v tomto
roku. Zefektívňovanie kampaní, produktový vývoj,
nové spôsoby kontaktu so zákazníkom a prispôsobovanie sa zmene trhu je dôležité pre každého zadávateľa,
a my sme pripravení tieto požiadavky naplniť a hľadať
riešenia pre našich klientov.

Václav Hřích
AKO

Podľa toho, ako sa bude vyvíjať pandémia, a podľa toho, či budú, alebo nebudú
predčasné parlamentné voľby.
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TRENDY A HLAVNÉ TÉMY V ROKU 2021

Peter Varga
MARKET VISION
SLOVAKIA

Očakávame pretrvávajúci trend všetkého s prívlastkom digitálny, bezkontaktný a na diaľku, nie každej
spoločnosti jej veľkosť, procesy a dostupné zdroje
umožňujú radikálne sa v tomto smere zmeniť za pár
mesiacov. Iniciatívy, ktoré rozpracúvajú tieto témy,
budú už bezodkladne začaté, ďalej rozvíjané i úspešne dokonané. Trend všeobecnej a všade prítomnej
transformácie, svet sa zmenil a my všetci s ním,
rezonovať budú témy zmien životného štýlu, spotrebiteľského správania, na ktoré bude tiež potrebné
reagovať prieskumami na úseku predaja, zákazníckej
skúsenosti alebo značky.

Ján Hudák
Kantar

Záujem o pretesty dlhodobo klesá,
na druhej strane sledovanie výkonu značky či nasadenej reklamy je
„v kurze“ a cítime, že trh sa aktuálne pozerá skôr týmto smerom.

Vladislav Chaloupka
MNFORCE

Niektoré trendy sú jasné dlhodobo – posun
smerom k väčšej automatizácii, end-to-end
riešeniam, presúvanie na online a mobily,
čo sa týka už aj kvalitatívneho prieskumu.
Predpokladáme nárast rýchlych, krátkych,
operatívnych, na konkrétne témy zameraných
prieskumov.
Myslíme si, že trh prieskumných agentúr sa
bude diverzifikovať. Na jednej strane budú
veľké sieťové agentúry, ktoré budú čoraz viac
ponúkať komplexné automatizované end-toend produkty a zmenia sa skôr na technologicko-konzultačné spoločnosti, a na druhej strane
budú menšie lokálne agentúry ako my, ktoré
budú ponúkať „remeselné“ ad-hoc riešenia
a rýchly a lacný zber dát.
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Michal Mislovič
MEDIAN SK

Přemysl Čech
MEDIAN SK

Nikto z nás nedokáže odhadnúť, aký bude nasledujúci rok.
Vývoj bude závisieť od množstva faktorov, a to nielen z medicínskeho, ale aj z politického a zo spoločenského hľadiska. Už
v súčasnosti môžeme pozorovať dosahy krízy koronavírusu
na našu ekonomiku, podnikateľov, domácnosti a obyvateľov.
Vyriešiť všetky problémy, ktoré súčasná kríza spôsobila a stále
spôsobuje, nebude trvať len jeden rok.
Samotný rok 2020 nám priniesol množstvo neočakávaných
udalostí. Je teda len veľmi ťažké predpokladať, ako sa bude
vyvíjať situácia v nastávajúcom roku. Vývoj bude závisieť od
množstva faktorov. Jedným z najhlavnejších bude to, ako a či sa
nám podarí zvíťaziť nad pandémiou. V jednom z našich prieskumov sme sa zaoberali komplexne názormi obyvateľov SR na
očkovanie. Jedným z najzaujímavejších zistení bolo, že takmer
70 % Slovákov považuje očkovanie vo všeobecnosti za bezpečné. Táto informácia spoločne s informáciami o skúsenostiach
s očkovaním proti chrípke či počtom váhajúcich nám dodáva
nádej. Ochota ľudí, samozrejme, nebude stačiť, dôležitú rolu
zohrajú aj kompetentné inštitúcie, ktoré budú musieť presviedčať práve nerozhodnutých.
V prípade, že sa nám v prvej polovici roka podarí poraziť pandémiu, predpokladáme zvýšený záujem o realizáciu prieskumov
najmä medzi klientmi z najviac postihnutých odvetví. Týmto
klientom vieme pripraviť nielen ad hoc prieskumy, ale aj longitudiálne analýzy z našich kontinuálnych prieskumov.

Vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu
budú mať zadávatelia snahu pracovať
efektívne s výdavkami do komunikácie.

Marcela Šimková

Data Servis – informace
Dá sa predpokladať, že aj v roku 2021 budeme v kontinuálnych prieskumoch nadväzovať na predchádzajúcu oblasti a sledovať, či nové podmienky na trhu ovplyvnili správanie zákazníkov len krátkodobo v čase
reštrikcií a obmedzení, alebo sú už „novými štandardmi“ v ich rozhodovaní a správaní. Hlavné témy prieskumov budú aj naďalej merania
skúseností a spokojnosti zákazníkov v rámci kontaktov s dodávateľmi
alebo so značkami. V oblasti life style to bude iniciácia nových foriem
komunikácie a zaisťovanie nákupov a služieb v oblasti rýchloobrátkového tovaru. Pri B2B prieskumoch sa dá plánovať meranie hodnoty a sily
partnerstva pri zabezpečovaní a fungovaní dodávateľského reťazca
a vzájomná synergia podpory.

Prieskumy verejnej mienky
Nová vláda a pandémia priniesli v roku 2020 aj nárast
prieskumov verejnej mienky. Z čoho vyplývajú rozdiely
medzi prieskumami jednotlivých agentúr?

Peter Varga
MARKET VISION
SLOVAKIA

S volebným rokom tradične pozorujeme v mediálnom
priestore zvýšenú koncentráciu výstupov z prieskumov
verejnej mienky. Prieskumy, ktoré som ako bežný človek
zaznamenal, realizovali na trhu dlhodobo etablované
agentúry, využívajúce metodicky zaužívané a overené postupy, ktoré nezakladajú pochybnosti o kvalite realizovaných prieskumov. Vzniknuté rozdiely vnímam v načasovaní prieskumu, rok bol bohatý na udalosti, ktoré mohli mať
bezprostredný vplyv na verejnú mienku. Prípadné rozdiely
mohli spočívať tiež vo formulácii prieskumnej otázky,
nie vždy býva výslovne uvedená pri prezentácii výsledkov, prípadne môže byť skresľujúci spôsob interpretácie
výsledkov zo strany neprieskumníkov v rôznych reláciách
a diskusiách, preto vnímam vždy pozitívne, ak prezentuje
v médiách výsledky priamo zástupca agentúry, ktorá
prieskum realizovala.

Prieskumy verejnej mienky sa
často používali neodborne, či
dokonca zámerne zneužívali.

Marcela Šimková

Data Servis – informace
Politické prieskumy môžu mať rôzne nastavenia
v metodológii, vo výberu vzorky, v znení otázok
a vo forme realizácie, čo môže spôsobiť rozdiely vo
výsledkoch.

Denisa Lakatošová
NMS Market Research
Slovakia

Veľmi dôležitým aspektom, ktorý sa podpisoval
pod rozdielne výsledky, je čas realizácie prieskumu.
Predovšetkým v novej situácii, akou pandémia
pre väčšinu obyvateľov bezpochyby je, sa názory
ľudí neustále vyvíjajú a menia. K tomuto faktu
jednoznačne prispel aj spôsob komunikácie našich
vládnych predstaviteľov, ktorý bol často chaotický
a plný nezrovnalostí. V jeden deň ste tak mohli byť
presvedčení o tom, že na plošné testovanie nepôjdete, na druhý deň ste svoj názor mohli zmeniť. Ďalšou
príčinou rozdielnych výsledkov vo všeobecnosti
bývajú aj rôzne metodologické prístupy, ktoré sa
agentúry pre svoj prieskum rozhodnú využiť. Okrem
spôsobu zberu dát môžu mať na odlišnosť výsledkov vplyv aj odlišné formulácie otázok či kategórie
odpovedí, z ktorých respondent vyberá.

Václav Hřích
AKO

Aj pri dvoch rovnako kvalitných prieskumoch môžu byť
rozdiely spôsobené týmito faktormi:
a) metóda zberu dát (telefonicky, online panel, hybrid)
b) termín zberu dát a jeho dĺžka, rozdiel medzi termínom
zberu dát a medzi ich publikovaním
c) štruktúra vzorky (napr. či boli sledované aj krížové
kvóty alebo len celkové, či bola sledovaná aj kvóta národnosti a pod.)
d) formulácia a typ otázky (napr. pri meraní dôveryhodnosti, či respondent mená uvádzal spontánne, alebo
vyberal zo zoznamu, aká ponuka bola v zozname či bol
počet mien limitovaný a pod.)
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PRIESKUMY VEREJNEJ MIENKY

Jakub Hankovský
Ipsos

Na jednej strane je verejný a výskumno-akademický
sektor stabilným zadávateľom prieskumov verejnej
mienky, na druhej strane sa prieskumy často používali
neodborne, či dokonca zámerne zneužívali. Príkladom
sú najmä v poslednom čase politikmi obľúbené internetové ankety, ktoré majú, žiaľ, od výskumu verejnej
mienky ďaleko, ale verejnosť tento rozdiel nemusí vždy
vnímať. Situácia, keď viaceré agentúry skúmajú rovnakú tému zdanlivo rovnakým spôsobom a výsledky sa
líšia, nie je neobvyklá, a často ani problematická. Odlišnosti v konštrukcii otázok, čase dopytovania, zvolenej
vzorke, jej štruktúre či metóde zberu dát sa spravidla
prejavia v samotnom výsledku. Na agentúre je, aby na
skúmanie daného problému zvolila čo najlepší prístup,
a na používateľoch výsledkov zase potreba schopnosti
správne výsledky interpretovať (aj v kontexte metodologického nastavenia prieskumu).

Vzniknuté rozdiely vnímam
v načasovaní prieskumu, rok
bol bohatý na udalosti, ktoré
mohli mať bezprostredný
vplyv na verejnú mienku.

Michal Vyšinský

Stanislava Púčková
2muse

2muse

V 2muse sa primárne zaoberáme marketingovým
prieskumom pre súkromný sektor, prieskumy verejnej
mienky sú u nás ojedinelé, ale z pohľadu odborníkov na
prieskum sú rozdiely určite v metodike zberu a mnohých
drobnostiach, ktoré zber ovplyvňujú – výber vzorky,
nastavenie výberu (a napr. kvót), samotný výber, spôsob
opytovania a jeho metóda a podobne.

Jakub Berčík
SAMO Europe

Rastislav Kočan
GO4insight

Tu by som bol chcel byť výrazne kritický k viacerým uverejňovaným „prieskumom“. Ak si nejaká
asociácia, združenie alebo jednotlivec vloží na svoj
Facebook online formulár s nejakými otázkami a
výsledky prezentuje ako „prieskum“, asi sa zvláštnym výsledkom nemôžeme veľmi čudovať. Žiaľ, je
to v súlade s negatívnym trendom v spoločnosti,
keď názor odborníka začína mať rovnakú hodnotu
ako názor absolventa „vysokej školy života“.
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Pandémia spôsobila napätie, frustráciu či hľadanie
vinníkov. Opatrenia v roku 2020 boli často chaotické, rýchlo sa meniace, bez jasného plánu a pre
mnohé segmenty vnímané ako nespravodlivé. To
všetko spôsobilo polaritu v spoločnosti, názorové
rozdiely a sympatizovanie so vzdorom proti systému.
Vyjadrenie názoru v takýchto otázkach je preto často
skreslené, pretože ide o citlivé otázky a mnohí ľudia
poskytujú sociálne žiaduce odpovede namiesto
reálne vyjadreného názoru. Takisto závisí aj od formy
výskumu (napr. v online prostredí ľudia často vyjadrujú extrémne názory ako extrémna spokojnosť,
resp. nespokojnosť), ale tiež od kvality reprezentatívnej vzorky respondentov, čo je najmä pri politických prieskumoch nevyhnutné. Práve v takýchto
prípadoch môže pomôcť rozvoj a implementácia
rôznych biometrických nástrojov do takýchto foriem
prieskumov, ktoré môžu významným spôsobom
zlepšiť ich relevanciu.

Vladislav Chaloupka
MNFORCE

Politické prieskumy môžu mať rôzne nastavenia v metodológii, vo výberu vzorky,
v znení otázok a vo forme realizácie, čo môže
spôsobiť rozdiely vo výsledkoch.

Martin Slosiarik

FOCUS Centrum pre sociálnu
a marketingovú analýzu
Rozdiely sú často dané použitím rozdielnych spôsobov
zberu údajov – osobné, telefonické, online dopytovanie
(prípadne ich kombinácia) alebo aj nesprávnym zovšeobecnením výsledkov prieskumu na celú dospelú populáciu, pričom výberová vzorka systematicky vynecháva jej podstatnú časť (napr. ak existuje súvislosť medzi
volebným správaním a vekom na jednej strane a vekom
a používaním internetu na strane druhej, tak zbieranie
dát len prostredníctvom online metódy nebude celkom
adekvátne). V prípade osobného dopytovania je zasa
potrebné dbať na to, aby vzorka zahŕňala dostatočný
počet výberových bodov, inak povedané, aby príliš veľa
dotazníkov nerobil jeden anketár v jednej lokalite, čím
taktiež môže dôjsť ku skresleniu výsledkov. Samozrejme,
sú aj ďalšie zdroje rozdielov, ktoré súvisia s reliabilitou
a validitou merania. A v neposlednom rade je tu náhodná
štatitická chyba, na ktorú treba vždy pamätať, a ktorá sa
z prieskumov nedá odstrániť, pričom jej veľkosť môže byť
v závislosti od veľkosti vzorky až na úrovni niekoľkých
jednotiek percent.

Neexistuje jedna univerzálne
najlepšia metodológia, vždy
ide o to zvoliť správny prístup
v konkrétnej situácii.

Michal Mislovič

Přemysl Čech

MEDIAN SK

MEDIAN SK

Rozdiely, ktoré vyplývajú z jednotlivých
prieskumov, ktoré sa zaoberajú rovnakými
témami (napríklad očkovaním alebo preferenciami), vyplývajú z metodológie zberu
dát, ale aj zo samotného prístupu skúmania jednotlivých problematík. Na začiatok
sa pozrime napríklad na skúmanie ochoty
dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. V Mediane realizujeme prieskumy
týkajúce sa spoločenských a politických
tém vždy kombináciou zberu dát. Analýzy
volebných prieskumov na Slovensku
a v Česku nám celkom jednoznačne
ukazujú, že kombinácia zberu dát prináša
presnejšie údaje. Je to spôsobené najmä
tým, že prostredníctvom jednotlivých metód zasiahneme skupiny, ktoré sú ďalšou
z metód ťažšie zasiahnuteľné.
Keďže v poslednom čase sa do popredia
výrazne tlačí online prieskum a klienti
veľmi často žiadajú realizovať zber dát
práve prostredníctvom tejto metódy, tak
zbery kombinujeme najčastejšie práve
s týmto typom zberu. Avšak z viacerých
zdrojov je známe, že pripojenie na internet
má na Slovensku cca 80% domácnosti.
Preto pri spoločenských prieskumoch nie
je vhodné využívať výhradne tento zber.
Pripojenie na internet nemá logicky cca
20% domácností, zvyčajne ide o starších
a ľudí s nižším vzdelaním. Práve preto
online zber kombinujeme s osobným
alebo telefonickým zberom, prípadne
kombináciou všetkých zberov.

Podobne komplexne postupujeme aj
pri realizácii volebných prieskumov. Ako
jediná agentúra na Slovensku nerealizujeme tento typ prieskumu prostredníctvom
straníckych alebo voličských preferencií,
ale prostredníctvom volebného modelu.
Vychádzajúc z tvrdení popredných
sociológov a politológov považujeme
ochotu účasti na voľbách za neoddeliteľnú
súčasť samotnej voľby, teda preferencie.
Preto sa v našich prieskumoch pýtame
respondentov v prvom rade na účasť.
V prípade prejavenia ochoty zúčastniť
sa na voľbách respondent spontánne
uvádza preferovanú stranu. Aby sme
vedeli ďalej určiť proces uvažovania
a rozhodovania respondenta, pýtame sa
ho na pevnosť voľby, teda na to, ako veľmi
si je istý so svojou odpoveďou/voľbou.
V prípade, že váha, je opytovaný na ďalšie
možnosti, ktoré zvažuje. Keďže viaceré
výskumy dokazujú, že volebné správanie
je ovplyvnené aj ďalšími faktormi, tak
skúmame napríklad aj minulé volebné
správanie. Pridanou hodnotou volebného
modelu v porovnaní so straníckymi alebo
voličskými preferenciami je skutočnosť, že
do výstupu nevstupujú premenné neviem
a nezúčastnil by som sa na voľbách, ktoré
sa vo voľbách nevyskytujú. Ak sa pozrieme do susednej Českej republiky, tak
zistíme, že voličské správanie je u našich
susedov zisťované výhradne prostredníctvom volebného modelu už od roku 2010.

MS203131/03
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PREHĽAD PONUKY SLUŽIEB VÝSKUMNÝCH AGENTÚR
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• znamená áno
*v spolupráci s partnermi
**Vlastné patentované riešenia v oblasti neuromarketingu pre zber podvedomej spätnej väzby (výskumná vesta pre testovanie v reálných podmienkach, digitálne displeje s funkciou zberu nevedomej spätnej väzby)
*** e-mystery - zariadenie na monitorovanie emočného indexu predajne/priestoru
Zdroj: Stratégie, 2021
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Casi – online panel

Cati – telefonické vl. štúdio

•

televízny panel

Papi – individuálne rozhovory

•

domácnosti spotrebitelia
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Elektronické crossmediálne meranie médií
- adMeter Analytické
a plánovacie softvéry:
Kiwi, Fenix, Data Analyzer,
Medplan

•
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•

online Eye
tracking
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VOĽNOPREDAJNÉ ŠTÚDIE
2muse

Tracking marketingovej komunikácie finančného
sektora (bánk a poisťovní) – Marcom®

2muse TALKS – inšpiratívne semináre
a stretnutia odborníkov z oblasti prieskumu trhu
a marketingu

Obdobie realizácie: kontinuálne, týždenne

Obdobie realizácie: kontinuálne, mesačne

2muse Expres Omnibus – omnibusový prieskum
všeobecnej populácie

Spotrebiteľ 2020

Obdobie realizácie: kontinuálne, mesačne

Obdobie realizácie: marec – december 2020,
4 vlny opytovania

2muse Groups – verejné skupinové diskusie na
vybrané témy

Slovenský šport 2020 (potenciál a efektivita
sponzoringu)

Obdobie realizácie: kontinuálne, štvrťročne
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Obdobie realizácie: september 2020

AKO

Prieskumy volebných preferencií – Možnosť
postanalýzy trendov s možnosťou ich
sociodemografickej analýzy.

Data Servis – informace

Obdobie realizácie: január, február, apríl, júl, september,
november, december r. 2020
Názov štúdie: Prieskumy dôveryhodnosti lídrov
a iné politické témy
Obdobie realizácie: počas celého roka

Customer Insight 2020

Audit On Trade/HORECA 2020

Obdobie realizácie: Štúdia zaoberajúca sa zmenami
v správaní zákazníkov, ich preferenciami a cenovou
citlivosťou. Vplyv WOM (šepkania) na ich správanie
a nákupné rozhodovanie.

Obdobie realizácie: Pravidelná kvartálna štúdia
mapujúca ponuku a spotrebu gastronomických
prevádzok, trendy v konzumáciách a pozícii hráčov
na tomto trhu.

Customer On trade pred a v dobe Covid 2020

Cenový monitor On Trade/HORECA 2020

Obdobie realizácie: Štúdia zaoberajúca sa kontinuálnym
monitoringom správania sa návštevníkov On trade
a ich postojov a zmien v správaní a rozhodovaní sa
o príležitostiach, frekvenciách a objednávkach v rámci
návštev podnikov. Cenová citlivosť hostí a ich lojalita
k značkám.

Obdobie realizácie: Pravidelné štúdie mapujúce ceny
produktov v gastronomických prevádzkach.

Vízia On trade 2011 – 2020
Obdobie realizácie: Niekoľkoročná štúdia sa zaoberá
zmenami na trhu On trade a postojov odbornej verejnosti
k budúcemu vývoju trhu.

NPS benchmark utility a telekomunikačný
sektor SK i ČR
Obdobie realizácie: Hodnotenie spokojnosti
zákazníkov so službami svojich dodávateľov v oblasti
energií a telekomunikačných služieb na trhu Česka
a Slovenska.

GO4insight
Video streaming, audio streaming a gaming
Obdobie realizácie: december 2020
V súčasnosti (a nielen kvôli pandémii COVID-19)
výrazne rastie konzumácia nových druhov médií.
Globálne prognózy hovoria o výraznom raste
streamingových služieb videa, streamingu audia
a video/online gamingu v budúcich rokoch. Mení
sa konzumácia médií a využívanie voľného času
spotrebiteľov. Tieto trendy prinášajú nové výzvy
a príležitosti pre marketérov. Cieľom je poskytnúť
komplexný pohľad na aktuálne a budúce využívanie
týchto nových druhov médií a foriem zábavy na
Slovensku. Pokrývame najdôležitejšie používateľské
zvyklosti v oblasti streamingu videa, hudby a hrania
hier (služby ako Netflix, Spotify, Steam, ale aj
mnohé ďalšie lokálne a globálne značky). Prináša
hodnotenie a plánované využívanie platforiem
a poskytovateľov do budúcnosti z pohľadu
používateľov.
Možnosti využitia prieskumu: Pochopenie
nastupujúcich trendov v trávení voľného času
a konzumácie online médií. Zistenie pozície
jednotlivých značiek na trhu a možnosti ďalšieho
rozvoja.
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VOĽNOPREDAJNÉ ŠTÚDIE
Ipsos

CSR & Reputation Research 2020 (stále v predaji)

Generácie XYZ nielen v odobí krízy
(stále v predaji)

Obdobie realizácie: január/február 2021

Obdobie realizácie: december 2020

Kantar
Názov štúdie: BrandZ
Obdobie realizácie: február
– apríl 2020

MARKET VISION SLOVAKIA

MEDIAN SK

adMeter a koronavírus: Česi a Slováci digitálne, virtuálne, inak
Obdobrie realizácie: jar 2020
Dostupné na: https://www.median.sk/pdf/OSTATNE/20200430_MEDIAN_adMeter_
koronavirus_TK_v14JF.pdfplošnému testovaniu, kde sme okrem predpokladanej účasti
definovali konkrétne aspekty, ktoré by prispeli k vyššej účasti na testovaní.

Zákaznícka skúsenosť
NMS Market Research Slovakia
v e-commerce – štúdia určená
Prieskumy verejnej mienky a postojov Slovákov
pre spoločnosti prevádzkujúce Obdobie realizácie: marec – december 2020
e-shopy a kuriérske spoločnosti Počas roka 2020 sme namiesto voľnopredajných štúdií uprednostnili niekoľko menších
Obdobie realizácie: 12/2020
– 01/2021
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prieskumov, ktoré aktuálne reagovali na zásadné udalosti, ktorým Slovensko čelilo.
Výsledky z nich sme prezentovali formou tlačových správ, ktoré boli k dispozícii na našom
webe či sociálnych sieťach. Jedným z takýchto prieskumov bol napríklad prieskum
venovaný prvému plošnému testovaniu, kde sme okrem predpokladanej účasti definovali
konkrétne aspekty, ktoré by prispeli k vyššej účasti na testovaní.

PREHĽADY
2MUSE
Zameranie spoločnosti: Decision providing company –prieskum trhu, spracovanie dát
a podpora manažérskych rozhodnutív oblasti
marketingu
Rok vzniku: 2009
Riaditeľ: Michal Vyšinský
Ďalší kľúčoví ľudia:
Stanislava Púčková, zástupkyňa
riaditeľa a key account manager,
Barbora Hrapková Šlosárová, key account manager
Pavol Baboš, account manager,
Peter Sklenář, account manager
Ľudmila Chovancová, key methodology garant
Ľubomír Žatko, finance director

Veľkosť anketárskej siete: interné CATI
–call centrum v Bratislave, samostatnásieť
regrutantiek/regrutantov –viac ako 300
anketárov a spolupracovníkov zberu dát, vlastn
ýonline panel s riadeným prístupom
Štruktúra realizovaných typov
prieskumov v roku 2020
kvalitatívne 25 %
kvantitatívne 75 %

25+75

TOP 10 klientov v roku 2020:
neuvádza

Obrat v roku 2020: 1,5 mil. EUR
Predpokladaný obrat v roku 2021: mierny rast
Počet zamestnancov: 31
Členstvo v profesijných združeniach: ESOMAR
Členstvo v medzinárodných sieťach: nie

ACRC
Zameranie spoločnosti: Výskum trhu a verejnej
mienky
Rok vzniku: 2005
Riaditeľ: Darina Imreová, executive director
Ďalší kľúčoví ľudia:
Michal Imre, research director
Počet zamestnancov: 8
Členstvo v profesijných združeniach: ESOMAR,
SAVA
Členstvo v medzinárodných sieťach: nie

Veľkosť anketárskej siete: 400

Štruktúra realizovaných typov
prieskumov v roku 2020
kvalitatívne 12%
kvantitatívne 88 %

AKO
Zameranie spoločnosti: Prieskum verejnej
mienky a marketingový prieskum trhu, reklamy
a médií.
Rok vzniku: 1991
Výkonný riaditeľ: Václav Hřích, managing
director
Ďalší kľúčoví ľudia: Mgr. Kamila Hříchová,
research director
Počet zamestnancov: interných 5
Členstvo v profesijných združeniach: SAVA,
ESOMAR, WAPOR
Členstvo v medzinárodných sieťach: nie

12+88

Veľkosť anketárskej siete: 290 členov
anketárskej siete v 226 lokalitách Slovenska;
90 regrutátorov pre kvalitatívny výskum vo
všetkých väčších lokalitách
Štruktúra realizovaných typov
prieskumov v roku 2020
kvalitatívne 5%
kvantitatívne 95%

5+95

TOP 10 klientov v roku 2020:
neuvádza

Obrat v roku 2020: 801 300 EUR
Predpokladaný obrat v roku 2021: rovnaký ako
v roku 2020

TOP 10 klientov v roku 2020: neuvádza

Obrat v roku 2020: 322 000 EUR (bez DPH)
Predpokladaný obrat v roku 2021: 15 % nárast

AGENTÚRA SOCIÁLNYCH ANALÝZ „ASA“
Zameranie spoločnosti: Sociologický prieskum
Rok vzniku: 1996
Riaditeľ: PhDr. Vítězslav Palásek
Počet zamestnancov: 2
Členstvo v profesijných združeniach:
Slovenská sociologická spoločnosť
Členstvo v medzinárodných sieťach: nie

Veľkosť anketárskej siete: 395

Štruktúra realizovaných typov
prieskumov v roku 2020
kvalitatívne 0%
kvantitatívne 100%

0+100

TOP 10 klientov v roku 2020:
neuvádza
Obrat v roku 2020: neuvádza
Predpokladaný obrat v roku 2021: neuvádza
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PREHĽADY
DATA SERVIS – IINFORMACE, S. R. O.
Zameranie spoločnosti: Prieskum trhu,
monitoring trhu, benchmark štúdie, analýzy,
expertné poradenstvo
Rok vzniku: 1998
Riaditeľ: Marcela Šimková, MBA
Počet zamestnancov: 35
Členstvo v profesijných združeniach:
People Management Forum, DATA Group
– aliančné združenie, a i.
Členstvo v medzinárodných sieťach: ESOMAR,
Medzinárodná spoločnosť pre kvalitu a akosť a i.

Veľkosť anketárskej siete: asi 1 200
špecializovaných anketárov v rámci Česka
a Slovenska
Štruktúra realizovaných typov
prieskumov v roku 2020
kvalitatívne 15 %
kvantitatívne 85 %

15+85

TOP 10 klientov v roku 2020:
Plzeňský Prazdroj, SPP, a. s., Kofola
ČeskoSlovensko, Unilever, Nestlé, Stock
Slovakia, Pernod Ricard, Molson Coors
Slovakia, Diageo, KMV/PepsiCo

Obrat v roku 2020: neuvádza
Predpokladaný obrat v roku 2021: +10 %

FOCUS CENTRUM PRE SOCIÁLNU
A MARKETINGOVÚ ANALÝZU, S. R. O.
Zameranie spoločnosti: Výskum verejnej
mienky a marketingový výskum
Rok vzniku: 1991
Riaditeľ: Martin Slosiarik
Ďalší kľúčoví ľudia:
Sylvia Šumšalová, senior project manager
Počet zamestnncov: 3
Členstvo v profesijných združeniach: SAVA,
ESOMAR
Členstvo v medzinárodných sieťach: nie

Veľkosť anketárskej siete: asi 400
(v spolupráci s partnerom)

7+93

Štruktúra realizovaných typov
prieskumov v roku 2020
kvalitatívne 7 %
kvantitatívne 93 %

TOP 10 klientov v roku 2020:
neuvádza
Obrat v roku 2020: 807 000 EUR
Predpokladaný obrat v roku 2021: neuvádza

GFK SLOVAKIA
Zameranie spoločnosti: Prieskum trhu
a poradenstvo na základe výskumov najmä pre
segmenty FMCG & Retail, Tech & Durables
Rok vzniku: 1991
Riaditeľ: Zdeněk Bárta, Managing Director
Ďalší kľúčoví ľudia:
Ladislav Csengeri, FMCG & Consumer Panel
Services Director CZSK,
Anna Kissová, Team Leader Consumer Panel
Services CZSK
Počet zamestnancov: neuvádza
Členstvo v profesijných združeniach: ESOMAR, SAVA
Členstvo v medzinárodných sieťach: GfK Group,
Europanel

Veľkosť anketárskej siete: 3 000 panel
domácností
Štruktúra realizovaných typov
prieskumov v roku 2020
kvalitatívne: neuvádza
kvantitatívne: neuvádza

0+100

TOP 10 klientov v roku 2020:
neuvádza
Obrat v roku 2020: neuvádza
Predpokladaný obrat v roku 2021: neuvádza

GO4INSIGHT
Zameranie spoločnosti: Marketingový prieskum,
marketingové konzultácie a analýza dát
Rok vzniku: 2018
Riaditeľ: Rastislav Kočan a Július Filo
(2 konatelia a spolumajitelia)
Ďalší kľúčoví ľudia: neuvádza
Počet zamestnancov: 14
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Veľkosť anketárskej siete: neuvádza

Štruktúra realizovaných
typov prieskumov v roku 2020
kvalitatívne 18 %
kvantitatívne 82 %

18+82

TOP 10 klientov v roku 2020:
neuvádza
Obrat v roku 2020: 1 200 000 EUR
Predpokladaný obrat v roku 2021: neočakávame
žiadnu výraznú zmenu
Členstvo v profesijných združeniach: SAVA, ESOMAR
Členstvo v medzinárodných sieťach: nie

IPSOS
Zameranie spoločnosti: Prieskum trhu +
poradenstvo a technologické riešenia
Rok vzniku: 1997 (Tambor na Slovensku), 1975
(rok založenia Ipsosu), vstup Tamboru do
skupiny Ipsos v roku 2006
Riaditeľ: Jakub Hankovský
Ďalší kľúčoví ľudia:
Michal Drobník, Client Service Director,
Andrea Vlčeková, Product & Business Development
Director,
Juraj Szeghy, Account Director Channel Performance,
Roman Pudmarčík, Account Director Customer
Experience
Počet zamestnancov: 16

Veľkosť anketárskej siete: 700+
anketárov a 900+ mystery shopperov

14+86

Štruktúra realizovaných typov
prieskumov v roku 2020
kvalitatívne 14%
kvantitatívne 86%

TOP 10 klientov v roku 2020:
neuvádza
Obrat v roku 2020: 1 900 000 EUR
Predpokladaný obrat v roku 2021: +10 %
Členstvo v profesijných združeniach: SAVA,
ESOMAR, MSPA
Členstvo v medzinárodných sieťach: Ipsos
(pobočka skupiny Ipsos)

KANTAR GROUP
(KANTAR SLOVAKIA, S. R. O., TNS INFRATEST SLOVAKIA, S. R. O., KANTAR HEALTH, S. R. O.)
Zameranie spoločnosti: Prieskum trhu, meranie
médií a reklamy, marketingové poradenstvo
Rok vzniku: 1994
Riaditeľ: Ján Hudák, Andrej Vallo,
Dirk Hintreich
Počet zamestnancov: 100
Členstvo v profesijných združeniach:
SAVA, ESOMAR
Členstvo v medzinárodných sieťach: WPP, Kantar

Veľkosť anketárskej siete: cca 100

kvalitatívne 10 %
kvantitatívne 90 %

MARKET VISION SLOVAKIA
Zameranie spoločnosti: Customer experience,
mystery shopping, monitoring konkurencie,
audit, business intelligence
Rok vzniku: 2005
Riaditeľ: Peter Varga
Počet zamestnancov: 30
Členstvo v profesijných združeniach:
MSPA – Mystery Shopping Providers Association
Členstvo v medzinárodných sieťach: Global CX
Experts

10+90

Štruktúra realizovaných typov
prieskumov v roku 2020

Veľkosť anketárskej siete: 2 500

Štruktúra realizovaných typov prieskumov
v roku 2020:
kvalitatívne: neuvádza
kvantitatívne: neuvádza

0+100

TOP 10 klientov v roku 2020:
neuvádza
Obrat v roku 2020: neuvádza
Predpokladaný obrat v roku 2021: predpokladá
podobný obrat ako v roku 2020

TOP 10 klientov v roku 2020:
neuvádza

Obrat v roku 2020: 600 000 EUR
Predpokladaný obrat v roku 2021: +15 %

MEDIAN SK
Zameranie spoločnosti: Marketingový prieskum,
mediálny prieskum, prieskum verejnej mienky
a vývoj analytických softvérov
Rok vzniku: 2002
Riaditeľ: Přemysl Čech
Ďalší kľúčoví ľudia: Michal Mislovič, Account
manager,Josef Fišer, Business and Marketing
Director, Vladimír Kožíšek, MML-TGI Director,
Richard Beneš, Software Dept. Director
Počet zamestnncov: 13
Členstvo v profesijných združeniach: ESOMAR, KANTAR
MEDIA TGI, American Marketing Association

Veľkosť anketárskej siete: F2F – 150 anketárov, operátori tel. štúdia – 25

20+80

Štruktúra realizovaných typov prieskumov
v roku 2020:
kvalitatívne: 20 %
kvantitatívne: 80 %

Členstvo v medzinárodných sieťach: ESOMAR,
KANTAR MEDIA TGI, American Marketing Association

TOP 10 klientov v roku 2020:
UNIMEDIA, s. r. o, Rozhlas a televízia
Slovenska, ZenithMedia, s. r. o, Radio
Services, a. s., Media and Digital Services, a. s.,
Dentsu Aegis Network Slovakia, s. r. o, UNIVERSAL
McCANN Bratislava, s. r. o, Omnicom Media Group,
s. r. o, WAVEMAKER Slovakia, s. r. o
Obrat v roku 2020: 1 345 145 EUR
Predpokladaný obrat v roku 2021: + 5 %
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PREHĽADY
MNFORCE
Zameranie spoločnosti: Realizácia prieskumov
a zber dát (online na SR, ČR, PL, AT a CAPI v SR)
Rok vzniku: 2011
Riaditeľ: Ing. Andrej Kičura, MBA
Ďalší kľúčoví ľudia:
Mgr. Vladislav Chaloupka, Research
consultant
Mgr. Naďa Selecká, Project manager,
Mgr. Michaela Hanulová, Head of CAPI
Počet zamestnancov: 8
Členstvo v profesijných združeniach: ESOMAR
Členstvo v medzinárodných sieťach: –

Veľkosť anketárskej siete:
SR online panel = 39 000 registrovaných
členov
ČR online panel = 45 000 registrovaných členov
PL online panel = 32 000 registrovaných členov
AT online panel = 5 000 registrovaných členov
SR CAPI anketárska sieť

Riaditeľ: Marek Zámečník
Počet zamestnancov: neuvádza
Členstvo v profesijných združeniach:
SIMAR, ESOMAR
Členstvo v medzinárodných sieťach: Nielsen

kvalitatívne 0 %
kvantitatívne 100 %

Riaditeľ: Ondřej Veis
Country manager: Branislav Veleg
Ďalší kľúčoví ľudia:
Peter Javornický, Client Service Manager, Denisa
Lakatošová, Client Service Manager,
Mikuláš Hanes, Qualitative Research Specialist
Počet zamestnancov: 16
Členstvo v profesijných združeniach: ESOMAR, MSPA
Členstvo v medzinárodných sieťach: –

0+100

Veľkosť anketárskej siete: 25 000 online
panel

20+80

Štruktúra realizovaných typov
prieskumov v roku 2020
kvalitatívne 20 %
kvantitatívne 80 %

NMS MARKET RESEARCH SR
Zameranie spoločnosti: Marketingový prieskum,
prieskum trhu, spokojnostné prieskumy, mystery
shopping a poradenstvo
Rok vzniku: 1999

Obrat v roku 2020: neuvádza
Predpokladaný obrat v roku 2021:
predpokladáme rast

Štruktúra realizovaných typov
prieskumov v roku 2020

NIELSEN ADMOSPHERE SLOVAKIA
Zameranie spoločnosti: Výskumná agentúra
Rok vzniku: 2007

TOP 10 klientov v roku 2020:
neuvádza

Veľkosť anketárskej siete: 2 700 mystery
shopperov a anketárov CAPI a CATI. Okrem
toho agentúra disponuje online panelom,
ktorý má 28-tisíc aktívnych členov
s 58 % response rate

35+65

Štruktúra realizovaných typov
prieskumov v roku 2020
kvalitatívne 35 %
kvantitatívne 65 %

TOP 10 klientov v roku 2020:
neuvádza

Obrat v roku 2020: neuvádza
Predpokladaný obrat v roku 2021:
neuvádza

TOP 10 klientov v roku 2020:
NAY, Plzeňský Prazdroj, Mobilonline,
iStores, Tesco, Terno, PetCenter, Allianz –
Slovenská poisťovňa, Podravka, ČSOB

Obrat v roku 2020: neuvádza
Predpokladaný obrat v roku 2021:
neuvádza

SAMO EUROPE
Zameranie spoločnosti: Prieskumná agentúra
poskytujúca výskumné služby a využívajúca pokročilé
neuromarketingové metódy a patentové riešenia
Rok vzniku: 2016
Riaditeľ: Dalibor Pobožný
Ďalší kľúčoví ľudia:
Ing. Jakub Berčík, PhD., externý konzultant
a pôvodca patentových riešení
Ing. Ján Bajús, PhD., konateľ a spolupôvodca patentových riešení
Počet zamestnancov: neuvádza
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Veľkosť anketárskej siete: 1 000
+ externé panely

90+10

Štruktúra realizovaných typov
prieskumov v roku 2020
kvalitatívne 90%
kvantitatívne 10 %

TOP 10 klientov v roku 2019:
neuvádza

Obrat v roku 2020: neuvádza
Predpokladaný obrat v roku 2021:
neuvádza
Členstvo v profesijných združeniach: Slovenská neuromarketingová spoločnosť
Členstvo v medzinárodných sieťach: NMSBA –
Neuromarketing Science and Business Association

Sídlo
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