
 

 

 

Poprvé vyhlášeny Nejdůvěryhodnější značky na lékárenském trhu 

 

Praha 29. 3. 2019 - Jednu z nejrozsáhlejších nezávislých anket zaměřených na spotřebitelskou 

důvěru u nás rozšířila společnost ATOZ Marketing services nově i na lékárenský trh. V rámci 

jubilejního 10. kongresu Pharma Profit, který se konal 28. března v Praze, byly slavnostně 

vyhlášeny výsledky marketingového programu Důvěryhodné značky na lékárenském trhu.  

 

První a jediný marketingový program v České republice s názvem Důvěryhodné značky hodnotí důvěru 

ve značky na trhu pouze na základě názoru českých spotřebitelů. Do nezávislého průzkumu vedeného 

agenturou Nielsen se v druhé polovině letošního února zapojilo 2020 respondentů. Ti tvořili 

reprezentativní vzorek českých spotřebitelů, kteří prostřednictvím on-line dotazníků hodnotili v 15 kategoriích 

150 značek, které byly nominovány automaticky na základě prodejů. V každé kategorii může být 

nejdůvěryhodnější pouze jedna značka, což zaručuje, že oceněné značky jsou skutečně silné a 

důvěryhodné.  

Které značky jsou na lékárenském trhu pro české spotřebitele v roce 2019 nejdůvěryhodnější, se 

dozvěděli hosté během slavnostního vyhlášení v Aquapalace Hotelu Prague. Role moderátora 

slavnostního vyhlášení se ujal Ladislav Špaček, lektor společenské etikety a bývalý mluvčí prezidenta 

Václava Havla. 

 

 

 



Partneři programu Důvěryhodné značky na lékárenském trhu 2019:  

 Alliance Healthcare  
 Karlovarské minerální vody se značkou Magnesia, která se již tímto oceněním pyšní 
 AC Nielsen jako partner výzkumu a současně odborný partner 
 Pharma Profit časopis jako B2B partner 

 

Nejdůvěryhodnější značky na lékárenském trhu v roce 2019 

Alergie Fenistil GSK Consumer Healthcare ČR 

Bolest Ibalgin Sanofi-Aventis 

Bolest v krku Strepsils Reckitt Benckiser ČR 

Dermokosmetika Vichy L´Oréal Česká republika 

Dětské vitaminy Vibovit Teva Pharmaceuticals ČR 

Chřipka a nachlazení Paralen Grip Sanofi-Aventis 

Kašel Stoptussin Teva Pharmaceuticals ČR 

Močové ústrojí Urinal Walmark 

Péče o klouby GS Condro Green-Swan Pharmaceuticals ČR 

Probiotika Hylak Forte Teva Pharmaceuticals ČR 

Rýma Olynth Johnson&Johnson 

Veterina Frontline Boehringer Ingelheim 

Vitalita GS Ginkgo Green-Swan Pharmaceuticals ČR 

Zažívání Endiaron Sanofi-Aventis 

Zubní hygiena Sensodyne GSK Consumer Healthcare ČR 

 

  

Kontakt pro další informace:  

Jana Hozáková 

group manager 

Mobil: +420 734 112 939 

E-mail: jana.hozakova@atoz.cz 

www.kongrespp.cz 
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