
Influencer marketing je fenoménom, 
ktorý sa za krátke obdobie stal jedným 
z najvyužívanejších prístupov v modernom
online marketingu. A nakoľko mladí ľudia 
v podstate vyrástli v dobe internetových
influencerov, rozhodli sme sa zistiť, aký 
má vplyv influencer marketing práve 
na ich nákupné správanie.

Túto tému sme spracovali v podobe
vlastného prieskumu, do ktorého sa zapojilo
vyše 1 400 respondentov. Zamerali sme 
sa na mladých ľudí vo veku od 13-24 rokov 
a skúmali sme, ako na našich respondentov
vplýva influencer marketing.

AKÝ VPLYV MÁ INFLUENCER
MARKETING NA NÁKUPNÉ
SPRÁVANIE MLADÝCH ĽUDÍ?

mladých ľudí verí názorom
influencerov, ktorých sleduje.

ČO SME ZISTILI?

Opýtaných tvrdí, že by si kúpili produkt, 
ktorý používa influencer.

Respondentov už nakúpilo na základe 
odporúčania influencera.

Opýtaných sa za nákupom vrátilo k značke
doporučenej influencerom.

37,5 %
53,6 %
58,3 %

67,2 %

Všetky údaje použité v dokumente boli získané prostredníctvom anonymného prieskumu, ktorý sme distribuovali
pomocou naších sociálnych sietí. Prieskum bol zameraný na mladých ľudí vo veku od 13-24 rokov.
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Áno Nie
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Zaujímalo nás, aký vzťah majú
mladí ľudia s influencermi,

ktorých sledujú. Sú to pre nich
dôveryhodní a inšpiratívni ľudia?
Výsledky prieskumu ukázali, že 

až 67,2 % opýtaných dôveruje
názorom influencerov, ktorých

sleduje. Dôveryhodnosť
influencera je jedným z kľúčových
faktorov pri efektívnej influencer

kampani.

DÔVERUJÚ MLADÍ ĽUDIA
INFLUENCEROM?

Ako to pôsobí na mladých ľudí, keď
influencer propaguje nejaký produkt?

Zisťovali sme, ako na mladých ľudí
pôsobia rôzne platené spolupráce
medzi influencermi a značkami.

Výsledky dotazníka poukazujú na to, 
že drvivá väčšina vníma propagáciu

produktov a služieb pozitívne, nanajvýš
neutrálne a chápu to ako bežnú
praktiku spojenú s influencermi, 
čo prináša mnoho príležitostí pre
využitie influencer marketingu. 

67,2 %

32,8 %

Všetky údaje použité v dokumente boli získané prostredníctvom anonymného prieskumu, ktorý sme distribuovali
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VÝSLEDKY NÁM UKAZUJÚ, ŽE AŽ 55,3 % OPÝTANÝM
ZÁLEŽÍ NA TOM, ČI JE REKLAMA V SÚLADE S TÝM, ČO

INFLUENCER TVORÍ. RELEVANTNOSŤ REKLAMY PRI
INFLUENCER MARKETINGU JE KĽÚČOVÁ. VOĽBOU
NEVHODNÉHO INFLUENCERA PRE ZNAČKU, MÔŽE

DÔJSŤ K NIELEN ZLE FUNGUJÚCEJ KAMPANI, 
ALE AJ K STRATE ČASTI JEHO PUBLIKA.

Okrem toho či sa reklama k influencerovi hodí,
sledujú mladí ľudia taktiež jej označenie. Až 79,8 %
repondentov považuje označovanie platených
spoluprác influencermi za veľmi dôležité. 

V rámci prieskumu sme skúmali, ako mladí ľudia vnímajú
to, ako influenceri pridávajú na sociálne siete veľké
množstvo sponzorovaného obsahu. Našich respondentov
sme sa opýtali, či by prestali sledovať influencera, ktorý
pridáva veľa plateného obsahu a výsledky sú nasledovné.
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18 % 26,7 % 55,3 %

ZRUŠIL BY SOM
SLEDOVANIE

NEZRUŠIL BY SOM
SLEDOVANIE

ZÁLEŽÍ ČI SA REKLAMA
HODÍ K TOMU, ČO

INFLUENCER TVORÍ
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OZNAČENIE REKLAMY
79,8 %
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MNOŽSTVO REKLÁM DENNE NÁKUPY Z REKLÁM

12,1 %

39,3%

Influencer marketing  dokáže osloviť aždvojnásobne viacmladých ľudí ako  televízna reklama. 

V rámci nášho prieskumu sme sledovali, akému množstvu influencer reklám 
sú vystavení mladí ľudia na internete denne. Väčšina respondentov zaregistruje
niekoľko influencer kampaní denne. Čo to znamená? Ak vidíme denne obrovské
množstvo reklám, náš mozog sa ich naučí postupne blokovať a začneme ich
prehliadať. Preto je potrebné do každej spolupráce s influencerom priniesť myšlienku,
ktorá nezostane nepovyšimnutá a vystúpi z davu priemerných reklám.

62,3 %

25,6 %

46,9 %

14,4 %

6,8 %

31,9 %

KOĽKO NÁKUPOV PRINÁŠA
INFLUENCER MARKETING?

Taktiež sme zisťovali, na základe akej reklamy spravili naši respondenti za posledné
obdobie nákup. Zatiaľ čo online reklama vedie opýtaných k nákupu najčastejšie,
influencer marketing oslovil až 25 % mladých ľudí, čo je viac ako dvojnásobok
oslovených televíznou reklamou. 



 
Zaujímalo nás, koľko nákupov na základe

influencer reklamy spravili naši
respondenti. Ukázalo sa, že až jedna tretina
opýtaných nakúpila na základe influencer

kampane minimálne raz za posledný
mesiac. Z čoho 24,6 % nakúpilo 1-2 krát, 

4,1 % nakúpilo 3-4 krát a 1,3 %
respondentov nakúpilo za posledný

mesiac až 5 krát a viac. 
 

Z vlastnej skúsenosti vieme povedať, že
stálych zákazníkov získava značka najmä
prostredníctvom dlhodobých spoluprác 

s influencermi. 

opýtaných
nakúpilo na

základe influencer
reklamy minimálne

raz za posledný
mesiac.

Nielen, že influencer marketing osloví až 2x viac 
mladých ľudí ako televízna reklama, ale prináša taktiež
mnoho nákupov. Až 53,6 % respondentov tvrdí, že si už

kúpili produkt alebo službu na odporúčanie influencera.

53,6 %

30 %

Množstvo nákupov 
z influencer reklamy

Počet stálych zákazníkov
z influencer reklamy

58,3 %

Influencer marketing neprináša len jednorazové nákupy.  
58,3 % opýtaných sa po nákupe na odporúčanie

 od influencera k značke opäť vrátilo a nakúpilo znova.

Všetky údaje použité v dokumente boli získané prostredníctvom anonymného prieskumu, ktorý sme distribuovali
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Sledovali sme ako respondentov ovplyvňuje vzťah 
influencera k produktu či službe. Ukázalo sa, že mladí ľudia
najčastejšie nakupujú na základe influencer marketingu 
ak influencer propagovanú vec či službu bežne používa. Naopak 
ak daný produkt alebo službu influencer iba propaguje, počet
záujemcov o kúpu klesá o 13,8 %. Mierne prekvapivý je výsledok,
ktorý hovorí, že len 21,7 % opýtaných by prístupilo na kúpu
limitovanej edície vytvorenou medzi značkou a influencerom. 

Prostredníctvom nášho prieskumu sme
taktiež sledovali, ako často využívajú

respondenti konkrétne linky, na ktoré
influencer pri reklame odkazuje. Výsledky

ukázali, že až 53,4 % opýtaných využije
priamy link, 30,6 % respondentov použije

link iba ak odkazuje na zľavu a 15,9 %
nevyužíva linky influencerov vôbec. 
Na základe týchto výsledkov možno

konštatovať, že tvorba unikátnych linkov
pre influencerov funguje a možno to
využiť aj na efektívne vyhodnotenie

influencer kampane. 

Používané influencerom

Propagované influencerom

Limitovaná edícia

23,7 %

21,7 %

37,5 %
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ZÁVER

Vďaka výsledkom nášho prieskumu
sme dokázali odkryť príležitosti 

pre značky, ktorých cieľom je osloviť
mladých ľudí vo veku 13-24 rokov. Na
základe zistení z nášho prieskumu 

a skúseností s influencer marketingom,
sme si pre vás dovolili pripraviť

niekoľko odporúčaní.
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SPOLUPRACUJTE S INFLUENCERMI ČASTEJŠIE
Neváhajte do svojich marketingových kampaní zakomponovať viac 
influencerov. Až 67,2 % mladých ľudí dôveruje influencerom, ktorých 
sleduje a až 53,6 % opýtaných už nakúpilo na základe odporúčania 
influencera. Čísla hovoria za seba. Využite príležitosť, ktorú vám ponúka
influencer marketing. 

 ZÍSKAVAJTE PRE ZNAČKY STÁLYCH ZÁKAZNÍKOV
Až 58,3 % opýtaných opakovane nakúpilo produkt či službu na základe
odporučenia influencera. Autentickú skúsenosť a kontakt s potenciálnym
zákazníkom, nedokážeme vytvoriť ani tým najprepracovanejším 
reklamných bannerom. Influenceri nielen, že dokážu autenticky osloviť
potenciálnych zákazníkov vašich klientov, ale dokážu ich aj zmeniť
na stálych zákazníkov. 

SLEDUJTE INFLUENCEROV, S KTORÝMI PRACUJETE
Spoznajte influencerov, s ktorými pracujete. Ak poznáte tvorbu influencera,
jeho záujmy, osobnosť či aktuálne potreby, dokážete tak lepšie odhadnúť,
ktorá platená spolupráca je preňho vhodná, a ktorá nie. V prípade ak je
pravidelné sledovanie influencerov nad vaše kapacity, budeme radi ak sa nám 
v prípade záujmu o spoluprácu ozvete. Vďaka dlhodobým a dôverným 
vzťahom s influencermi v našom networku vám dokážeme pomôcť
s výberom najvhodnejšieho influencera pre vašu marketingovú kampaň.


