
Česká značka 2018 
Žebříček 10ti nejúspěšnějších značek nebo společností v každé kategorii. 
Kdo a kolik lidí Vás zná? 
Kolik lidí a kdo Vás vnímá jako tradiční českou značku? 
Kolik lidí a kdo je na vás hrdý?  
Kdo Vás v anketě volil ?  
Proč Vás volili  - jakou má Vaše značka mezi Čechy image?   
Chcete se o vaší značce a výsledcích z reprezentativního výzkumu dozvědět víc? 

VÍTE, PO ČEM LIDÉ OPRAVDU TOUŽÍ?  S námi to zjistíte. 

Pro Vás je tu unikátní volně prodejná studie o Vaší značce. 

Česká republika letos slaví 100. výročí svého vzniku. Toto významné jubileum využilo hned několik významných 
společností pro svou strategickou marketingovou komunikaci. A další firmy využívají apel na Českost, např. 25. let na 
trhu, založeno roku 1899, tradiční rodinná firma apod.  
 
Českost, lokálnost, hrdost, tradice, retro, autenticita, poctivost, vlastenectví, hrdinství … hlavní téma dnešní 
obchodní komunikace. Přes 8,5 milionu dospěláků 18+ jsou dnes a denně vystaveni reklamám a nebo upoutávkám v 
obchodech, které apelují na některé z výše uvedeného.  
 
Klienti se často zajímají o to, které ze značek si zajistili svou reklamou či jinými marketingovými počiny místo na 
výsluní.  Které se neodmyslitelně vštípili do paměti národa? A jaký to má dopad na image těchto značek?  Jaká je 
efektivita zvolené komunikační kampaně, jakou cílovou skupinu to oslovilo?   
 
V rámci letošního vyhlašování České značky, které proběhne 21. listopadu  jsme se se sdružením CZECH TOP 100 
rozhodli nominovaným značkám nabídnout exkluzivní pohled pod pokličku a kromě vyhlášení prvních tří vítězů  
v každé kategorii nabídnout i další cenné informace, jen a jen o Vaší značce. Čtěte víc na další straně.  



Česká značka 2018 
Pro vás volně prodejná studie 

VÍTE, PO ČEM LIDÉ OPRAVDU TOUŽÍ?  S námi to zjistíte. 

Dostupnost a cena studie  

 Závěrečná zpráva v elektronické podobě v českém jazyce. 
 Cena závěrečné zprávy pro Vaši značku / společnost  je 9. 000 Kč. 
 Exkluzivní volně prodejná studie v MS PPT bude k dispozici ihned po vyhlášení České značky 

2018 v rámci galavečera 21. 11. 2018. 
 Vaše exkluzivní zpráva bude vyhotovena do 10ti  pracovních dnů od doručení Vaší závazné 

objednávky. 
 Možnost za příplatek 2.000 Kč obdržet k CJ studii i MS PPT v anglickém jazyce . 
 Splatnost 10 kalendářních dnů od doručení objednávky. 

Pro více informací nás prosím kontaktujte.  
Lenka Harmon | lenka@harmonresearch.cz | www. harmonresearch.cz  |+420 737 191 483 

Kde se umístila vaše značka nebo společnost a proč - jak je vnímána? Kdo ji tak vnímá? Jak je možné 
charakterizovat cílovou skupinu? V rámci značek, na které jsou Češi úplně nejvíc hrdí zmapujeme, jaké 
charakteristiky obecně přispívají k nejlepšímu hodnocení – benchmark – a jak je na tom ve srovnání Vaše 
značka nebo společnost.    
 

Oblasti  výzkumu: 

 Spontánně uvedené české značky nebo společnosti, které se během posledních 12 měsíců nejvíce vštípily do paměti 
svým nezaměnitelným způsobem. Např. hezkou reklamou, mimořádným výrobkem, službou nebo charitativním 
počinem atp. 

 Podpořená znalost. 
 Nejvíce tradiční české značky / společnosti. Které to jsou?  
 Na které české značky jsou Češi nejvíce hrdí? 
 Důvody, proč jsou Češi na vybrané značky, společnosti, které označili jako ty, na které jsou nejvíc hrdí?  
 Image značek, společností, na které jsou Češi nejvíc hrdí. Vyčerpávající seznam 53 charakteristik nejen ve vztahu k 

Českosti. 
 Celkový přehled, prvních 10 nejúspěšnějších značek, společností v každé kategorii.   
 Přehled o tom, kde se  v rámci žebříčku Vaše značka, společnost nachází. Jaké volili další značky lidé, kteří volili vás, a to 

v rámci otázek tradiční značka a značky,  na které jsou Češi nejvíc hrdí. 
 

Výše informace budou dále členěny a tak obdržíte detailní pohled na svou značku nebo společnost: 
 Sociodemografické ukazatele (věk, pohlaví, vzdělání,  zaměstnání, příjem, region, velikost místa bydliště) 

 

Každá značka a společnost chce být pro své zákazníky a klienty atraktivní a jedinečná.  

Českost je jedno z horkých témat, které značky a společnosti v Česku odlišuje.  

Výsledky a diagnostika z této volně prodejné studie Vám může pomoci ve 
vyhodnocení komunikační efektivity, v  dalším marketingovém směrování  
a strategickém rozhodování Vaší společnosti.  

Metodika sběru dat 

 On-line sběr dat (CAWI bus). Data sbírána na druhém největším panelu v ČR. 
 Kvantitativní průzkum na reprezentativním vzorku 1000 osob.  
 Reprezentativita garantována podle:  

věku, pohlaví a regionu. 
 Statistické analýzy zahrnuty. 
 Cílová skupina 15+ let.  


