
Spoločnosť Gašparík oslávila 
minulý rok už štvrťstoročie na 
trhu. Od začiatku má za cieľ 
ponúkať mäso a mäsové výrobky 
najvyššej kvality, zachovávať 
tradičné chute mäsiarskych 
produktov z trnavského regiónu  
a blízkeho okolia.

Výsledky prieskumu, ktorý si dala 
spoločnosť vypracovať renomovanou 
agentúrou 2muse jasne hovoria, 
že všade tam, kde má značka 
Gašparík zastúpenie, tak sa jej darí 
doslova valcovať konkurenciu. 
Pre jej pravidlených zákazníkov je 
charakteristická najmä kvalitou mäsa 
a mäsových výrobkov, čerstvosťou 
produktov, širokým sortimentom. 
Prieskum sa realizoval v apríli 2021 
na vzorke 1 000 respondentov. 
Opytovaná bola populácia, ktorá 
nakupuje mäso a mäsové výrobky  
v oblasti západného Slovenska.

Z výsledkov prieskumnej agentúry 
ďalej vyplýva, že ak ide o postoj  
k značkám mäsa a mäsových 
výrobkov v okresoch, kde má 
Gašparík zastúpenie, skóruje na 
prvom mieste. Dokonca pred 
značkami nadnárodných reťazcov.

Pri hodnotení nákupného zážitku 
je na tom spoločnosť takisto veľmi 
dobre. Čo sa týka hodnotenia 
bežného nákupného zážitku 
spojeného s kúpou mäsa a mäsových 
výrobkov v jednotlivých obchodných 
reťazcoch, nákupný zážitok  
u Gašparíka hodnotilo vynikajúco 
alebo veľmi dobre 73% ľudí. Ak sa 
agentúra pýtala jeho pravidelných 
zákazníkov, dosiahli až 90% 
kladných odpovedí.

Vyjadrite svoj vzťah k nasledujúcim značkám mäsa 
a mäsových výrobkov alebo k predajniam, ktoré 
ich predávajú. 
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„Jediná alebo jedna zo značiek, 
ktorej pri nákupe mäsa/mäsových 

výrobkoch dávam 
prednosť“

TOP MÄSIARSKA ZNAČKA NA 
ZÁPADNOM SLOVENSKU

Ako by ste celkovo ohodnotili bežný nákupný zážitok 
spojený s kúpou mäsa a mäsových výrobkov  
v jednotlivých reťazcoch?
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„Vynikajúci  
alebo veľmi dobrý.“
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Branislav Rusov
obchodný zástupca
mobil: 0918 999 695
email: rusov@gasparikmasovyroba.sk

Lucia Trubačová
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mobil: 0917 622 794
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