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V rámci ocenenia Mastercard Obchodník roka 2018 budú už šiesty raz vyhlásení najlepší 
obchodníci pôsobiaci na slovenskom trhu. Obchodníci budú súťažiť celkovo v 11 

kategóriách. Spolu so začiatkom tohto ročníka sa spúšťa aj hlasovanie verejnosti, 
v ktorom budú môcť zákazníci vybrať svojho najobľúbenejšieho obchodníka. Hlasovať 

bude možné prostredníctvom internetových stránok www.obchodnik-roka.sk 

do 31. marca 2019. Každý hlasujúci bude automaticky zaradený do súťaže o 10 Apple 
iPadov mini. 

 
Cieľom súťaže je poukázať na kvalitu produktov a služieb ocenených obchodníkov v maloobchode. 
„Počas 6 rokov existencie ocenenia Mastercard Obchodník roka sa ukazuje, že v rade kategórií sú 
z roka na rok výsledky na špici pelotónu tesnejšie. Obchodníci sa kvalitou a službami stále posúvajú a 
navzájom vyrovnávajú, z čoho ťažia predovšetkým zákazníci,“ povedal Josef Machala, Mastercard 

Rewards Program Leader. 
 

Súťaž sa skladá celkovo z jedenástich kategórií. Absolútneho víťaza aj víťaza 9 odborových 
kategórií určí nezávislá výskumná agentúra GfK Czech na základe výsledkov prieskumu verejnej 

mienky. Víťazom každej z odborových kategórií sa stane obchodník, ktorý získa najlepšie celkové 

hodnotenie. Absolútnym víťazom a držiteľom titulu Mastercard Obchodník roka 2018 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 2018 
2. Mastercard Obchodník s drogériou a parfumériou 2018 

3. Mastercard Obchodník s odevmi 2018 
4. Mastercard Obchodník s obuvou 2018 

5. Mastercard Obchodník so športovými odevmi a potrebami 2018 
6. Mastercard Obchodník s elektronikou 2018  

7. Mastercard Obchodník s knihami 2018  

8. Mastercard Obchodník pre dom, záhradu a chovateľov 2018 
9. Mastercard Obchodník s nábytkom a bytovými doplnkami 2018 

 
Cena verejnosti 

V kategórii Mastercard Obchodník roka 2018 – Cena verejnosti určí víťaza široká verejnosť 

svojím internetovým hlasovaním, ktoré prebieha od 7. januára do 31. marca na stránkach 
www.obchodnik-roka.sk. Každý hlasujúci sa automaticky zaradí do súťaže o 10 Apple iPadov mini. 

Víťazi budú vyhlásení počas galavečera na Slovak Retail Summite v apríli 2019. 
 
V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte prosím: 
Ogilvy 
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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