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SLOVENSKÍ OBCHODNÍCI SA STRETNÚ  

V OCENENÍ MASTERCARD OBCHODNÍK ROKA 
 

ZÁKAZNÍCI MÔŽU ZAČAŤ HLASOVAŤ ZA SVOJHO NAJOBĽÚBENEJŠIEHO OBCHODNÍKA 

 

 

Bratislava 

16. januára 2017 

 

Už štvrtým rokom bude na Slovensku vyhlásene prestížne ocenenie Mastercard 

Obchodník roka. Obchodníci budú súťažiť celkovo v 10 kategóriách. Spolu so 

začiatkom tohto ročníka, 16. januára, bude spustene aj hlasovanie verejnosti, 

v ktorom budú môcť zákazníci vybrať svojho najobľúbenejšieho obchodníka. 

Hlasovať bude možné prostredníctvom internetových stránok www.obchodnik-

roka.sk a SMS správ až do 31. marca 2017. 

 

Mastercard Obchodník roka je ocenenie tých najlepších obchodníkov na slovenskom trhu z 

pohľadu ponúkaných služieb a obľúbenosti u zákazníkov. „Veľmi nás ako generálneho 
partnera teší, že sa ocenenie na Slovensku stáva tradíciou, a nadobúda na popularite a ako 
medzi obchodníkmi, ktorí získané ocenenie využívajú vo svojej komunikácii, tak aj medzi 
samotnými zákazníkmi. Počet tých, ktorí sa zapoja do hlasovania o najobľúbenejšieho 
obchodníka, sa každoročne výrazne zvyšuje,“ povedal Josef Machala, Mastercard Rewards 

Program Leader.  

 

Súťaž sa skladá celkovo z desiatich kategórií. Absolútneho víťaza aj víťaza 9 odborových 

kategórií určí nezávislá výskumná agentúra GfK Czech na základe výsledkov prieskumu 

verejnej mienky realizovaného v novembri 2016. Víťazom každej z odborových kategórií 

sa stane obchodník, ktorý získa najlepšie celkové hodnotenie. Absolútnym víťazom a 

držiteľom titulu Mastercard Obchodník roka 2016 sa stane ten obchodník, ktorý získa 

úplne najvyššie hodnotenie zo strany zákazníkov, a to bez ohľadu na kategóriu tovaru.   

 

Súťažné odborové kategórie: 

1. Mastercard Obchodník s potravinami 2016 

2. Mastercard Obchodník s drogériou a parfumériou 2016 

3. Mastercard Obchodník s odevmi 2016 

4. Mastercard Obchodník so športovými odevmi a potrebami 2016 

5. Mastercard Obchodník s elektronikou 2016 

6. Mastercard Obchodník s knihami 2016  

7. Mastercard Obchodník pre dom, záhradu a chovateľov 2016 

8. Mastercard Obchodník s nábytkom a bytovými doplnkami 2016  

9. Mastercard Internetový obchodník 2016 
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Cena verejnosti 

V kategórii Mastercard Obchodník roka 2016 - Cena verejnosti určí víťaza široká 

verejnosť svojím SMS a internetovým hlasovaním, ktoré prebieha od 16. januára do 31. 

marca na stránkach www.obchodnik-roka.sk. Každý hlasujúci sa automaticky zaradí do 

súťaže o 10 tabletov iPad mini 2 Cell 16GB Space Gray. 

 

Všetci víťazní obchodníci ocenení titulom Mastercard Obchodník roka 2016 budú vyhlásení 

počas galavečera na Slovak Retail Summite dňa 25. apríla 2017.  

 

 

 

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte prosím: 

 

Ogilvy Public Relations: 

Lucie Pavlů, tel. +420 602 302 502, e-mail: lucie.pavlu@ogilvy.com 

Milan Kříž, tel. +420 221 998 237, +420 602 266 316, e-mail: milan.kriz@ogilvy.com   
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