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Vyhľadávaš pred nákupom produktov či služieb recenzie zákazníkov?

Number of responses: 660

áno, vždy áno, ale len pre drahšie
výrobky/služby

áno, ale len pre produkty/služby,
ktoré nekupujem príliš často

občas vôbec/výnimočne
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125 (18.94%)
114 (17.27%)

101 (15.30%)

34 (5.15%)



K akým produktom / službám hľadáš recenzie najčastejšie?  

Number of responses: 661

"Iné (čo?)" text answers:

knihy

Nabytok

Knihy

Potraviny

Elektronika

Detský tovar

Oblečenie

Cestovný ruch

Služby typu kaderníctvo, pedikúra, a pod.

Voľnočasové a športové aktivity

Reštaurácie

Drogéria

Kozmetika

Auto-moto

Zdravotníctvo

Iné (čo?)

0 100 200 300 400 500 60050 150 250 350 450 550

Times Chosen

50 (7.56%)

540 (81.69%)

218 (32.98%)

191 (28.90%)

171 (25.87%)

156 (23.60%)

69 (10.44%)

184 (27.84%)

162 (24.51%)

232 (35.10%)

103 (15.58%)

196 (29.65%)

6 (0.91%)



Nabytok

Umelecke potreby

knihy



Kde hľadáš recenzie produktov/služieb?

Number of responses: 659

"Inde (kde?)" text answers:

Inde (kde?)

Inde (kde?)

aj tu na MK

Na Google

Na porovnávačoch typu Heuréka

V okruhu svojich známych

Na diskusných fórach

Na sociálnych sieťach (recenzie v profiloch na FB, špecializované
FB skupiny a pod.)

V nezávislých spotrebiteľských testoch (dTest, ...)

U odborníkov

Inde (kde?)

0 100 200 300 400 50050 150 250 350 450 550

Times Chosen

511 (77.54%)

409 (62.06%)

174 (26.40%)

332 (50.38%)

180 (27.31%)

172 (26.10%)

82 (12.44%)

6 (0.91%)



nehladam

YouTube

Na stránke



Prečo najčastejšie hľadáš recenzie produktov/služieb?

Number of responses: 657

"Iné (čo?)" text answers:

Ci tovar príde, doručenie

nehladam

Všeobecne ci je spokojnosť s predajcom ci nemá negatívne hodnotenia na kvalitu, dopravu atd

Overujem správnosť výberu konkrétneho produktu/služby

Porovnávam viac vybraných produktov

Pre orientáciu v segmente produktov/služieb

Iné (čo?)

0 50 100 150 200 250 300 35025 75 125 175 225 275 325 375

Times Chosen

350 (53.27%)

268 (40.79%)

35 (5.33%)

4 (0.61%)



kvôli kvalite, kvôli overenia profesionálneho prístupu

Čo je pre teba pri recenziách dôležité?

Number of responses: 655

Dôveryhodnosť média, kde sú recenzie uverejnené

Počet zverejnených recenzií

Reakcia firiem na hodnotenie

Priemerné hodnotenie vo forme hviezdičiek/percent

Aktuálnosť recenzií (recenzie sú z posledných mesiacov)

Rôznorodé recenzie (pozitívne aj negatívne komentáre, recenzi…

Nezávislosť média (recenzia nie je na webe výrobcu)

Prehľadnosť recenzií

Recenzie od známych osôb (priatelia, obľúbené celebrity)

Recenzia musí byť od odborníka, ktorý vie, o čom hovorí

0 50 100 150 200 250 300 35025 75 125 175 225 275 325

Times Chosen

238 (36.34%)

281 (42.90%)

74 (11.30%)

186 (28.40%)

226 (34.50%)

321 (49.01%)

57 (8.70%)

48 (7.33%)

35 (5.34%)

64 (9.77%)



Ako vnímaš pri produktoch/službe negatívne recenzie?

Number of responses: 653

Produkt/službu s
negatívnymi
recenziami by som
nekúpila

Prítomnosť
negatívnych recenzií
zvyšuje dôveryhodnosť
recenzií

Negatívne recenzie
čítam ako prvé, a až
potom sa rozhodujem,
či prečítam aj tie
pozitívne

Negatívne recenzie
neovplyvňujú moje
rozhodnutie o kúpe

Ak je pri negatívnych
recenziách reakcia
predajcu, je pre mňa
daný produkt/služba
dôveryhodnejšia

Pokiaľ má produkt
negatívnych recenzií až
príliš, viac nezvažujem
jeho kúpu

Ak má produkt/služba
hodnotenie nižšie ako
3 z 5 hviezdičiek,
nemám o neho ďalej
záujem
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163 (24.96%)

127 (19.45%)

77 (11.79%)

25 (3.83%)

64 (9.80%)

178 (27.26%)

19 (2.91%)



Zaujímaš sa o články/videá so zoznamom najlepších/najpredávanejších produktov?

Number of responses: 653

Áno, so záujmom si ich prečítam aj bez konkrétneho
nákupného zámeru

Áno, ale len v prípade, že chcem daný produkt/službu
kúpiť
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184 (28.18%)

343 (52.53%)

126 (19.30%)


