ČESKÁ OBUVNICKÁ A KOŽEDĚLNÁ ASOCIACE
CZECH FOOTWEAR AND LEATHER ASSOCIATION
__________________________________________________
Výsledky soutěže pro rodiče malých dětí
s názvem „Kde rádi nakupujete dětskou obuv“

Letos poprvé uspořádala Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) soutěž pro rodiče
malých dětí pod názvem „Kde rádi nakupujete dětskou obuv“. Soutěž byla inspirována
obdobnou soutěží, která proběhla v německy mluvících zemí v roce 2009/2010. Cílem
soutěže bylo zjistit, kde rodiče malých dětí nejraději nakupují dětskou obuv a proč tomu tak
je. Mimo odpovědi na otázku, která zjišťovala oblíbenou prodejnu, jsme se z dotazníku mohli
dozvědět i oblíbenou značku dětské obuvi, informovanost rodičů o značce „Žirafa“
a spokojenost s výběrem dětské obuvi na českém trhu.
Soutěž probíhala pouze na internetu a to na stránkách ČOKA, firem, které se rozhodly do
soutěže věnovat ceny ve formě výherních wouchrů na nákup dětské obuvi, na internetových
stránkách určených pro maminky jako je server budulínek a rodina, ale i na stránkách
odborného obuvnického portálu obuv-kůže. Dále byla soutěž vložena také na stránky určené
pro soutěžení na internetu.
Na sekretariát České obuvnické a kožedělné asociace pomocí soutěžních e-mailů dorazilo
celkem 198 vyplněných dotazníků, z celkového množství bylo 167 dotazníků vyplněno řádně
a úplně - tyto pak byly zařazeny do slosování a 31 dotazníků bylo vyřazeno z důvodu
neúplného vyplnění.
Dotazník obsahoval kromě některých osobních údajů o soutěžících a pravidel soutěže
7 otázek, na které museli rodiče povinně odpovědět:
1) Nakupujete dětskou obuv ve specializovaných prodejnách?
2) Jste obeznámení s dobrovolnou certifikací dětské obuvi označenou logem „Žirafa“
a jejím významem
3) Oblíbená značka dětské obuvi
4) Jste spokojení s výběrem dětské obuvi na trhu ČR
5) Jste spokojení s úrovní prodejen specializovaných na dětskou obuv? (sortiment,
odbornost prodavačů, ochota pomoci s výběrem vhodné obuvi)
6) Máte svoji oblíbenou prodejnu do které se rádi vracíte? Pokud ano, tak jakou?
7) Uveďte důvod, proč je tato prodejna u Vás oblíbená
Na otázky č. 1, 2, 4, 5 odpovídali rodiče zaškrtnutím odpovědi ano, spíše ano, ne, spíše ne
Otázky č. 3., 6., a 7. měly otevřenou formu, tudíž zde své odpovědi formulovali sami rodiče.

Otázka oblíbených prodejen byla pro tuto soutěž stěžení. Celkem bylo vyplněno více jak 170
prodejen po celé České republice. Na prvním místě v oblíbenosti se umístila prodejna firmy
D.P.K. s.r.o., v Praze ( Francouzka 30, Praha 2) a to s 12 hlasy (7,1%) na druhém místě pak
prodejna Dětská Obuv Sluníčko taktéž z Prahy (Zázvorkova 1/23, 155 00 Praha-Stodůlky)
s 8 hlasy (4,7%) . A o třetí místo se 4 hlasy (2,4%) dělí prodejny: Essi - Brno
(Merhautova1023/154, Brno) Žirafka – Brno (náměstí 28.října Brno), Dětská obuv U dráčka
Bublinky – Mladá Boleslav (Jičínská 1132, Mladá Boleslav ).

Prodejna DPK - Praha získala od ČOKA čestné uznání za první místo v prvním ročníku
soutěže pro rodiče malých dětí s názvem „Kde rádi nakupujete dětskou obuv“, které si
převzala při příležitosti veletrhu KABO I 2011 v Brně paní Jana Pangrácová vedoucí
prodejny. Prodejně obuvi DPK – Praha a celému jejímu personálu gratulujeme a přejeme
mnoho dalších spokojených zákazníků.
Výsledky slosování řádně vyplněných dotazníků o věcné ceny
Soutěžící, kteří zodpověděli krátký dotazník, byli vložení do slosování o věcné ceny. Každý
soutěžící měl přiděleno pořadové číslo podle data a času doručení odpovědi na dotazník.
Každá firma, která věnovala ceny do soutěže, si vylosovala svého výherce či výherkyni:
Firma ALM obuv s.r.o. věnovala do soutěže tři páry dětské obuvi zn.: Superfit a vždy po
jednom páru získávají obuv od této firmy: paní Věra Holubářová (Smiřice), Vlasta Bísková
(Touškov) a Zuzana Tulcová (Brno). Ostatní firmy věnovaly do soutěže vždy 1 pár dětské
obuvi. Firma BEĎA obuv s.r.o. výhru ve formě jednoho páru dětské obuvi zašle paní Radce
Čermákové (Praha). Výherkyně paní Dagmar Rývová (Praha) obdrží cenu od firmy BOKAP
s.r.o. Paní Sylvie Kabátková (Ostrava) obdrží výhru od firmy D.P.K. spol. s r.o. Věcnou cenu
od firmy KONSORCIUM T+M s.r.o získává paní Ivana Svobodová (Praha). Firma PEGRES
obuv s.r.o. zašle cenu paní Heleně Procházkové (Losovice). Výherkyně Michaela Fiedlerová
(Jindřichův Hradec) obdrží jeden pár dětské obuvi od firmy PICCOLO obuv s.r.o. Firma
RAK s.r.o. věnuje věcnou cenu paní Radce Dvořákové (Roudnice nad Labem) a poslední
vylosovaná výherkyně paní Lucie Nantlová (Mohelnice) obdrží jeden pár dětské obuvi od
firmy SANTÉ-výroba s.r.o.
Všem 11 výhercům soutěže blahopřejeme a věříme, že se jejich dětem v obuvi
od výše uvedených firem bude dobře a pohodlně chodit.
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