
POZNÁME FINALISTOV
VISA Slovak Top Shop 2021

6 FINALISTOV VISA SLOVAK TOP SHOP 2021:

PARTNERI: MEDIÁLNY PARTNER:

Spoločnosť Visa v roku 2021 zahájila partnerstvo so súťažou pre slovenských obchodníkov Slovak 
Top Shop 2021. Naše „Michelinské“ hodnotenie zážitku zákazníkov v kamenných predajniach 
uzavrelo svoju prvú fázu. Tou bolo hodnotnenie nezávislej komisie inšpektorov v nominovaných 
prevádzkach. 6 prevádzok sa stalo finalistami roku 2021. V druhej fáze vyberie finálová porota top 
tri predajne roku. Slávnostné vyhlásenie výsledkov prebehne 8. marca v bratislavskom Binariu.

1. PREDSTAVENIE FINALISTOV

V priebehu druhej polovice roka 2021 
naši vyškolení inšpektori navštívili 
60 prevádzok v Bratislave. Vstupom 
do hodnotenia boli nominácie od 
partnerov súťaže, porotcov a acquirerov. 
Máme 6 špičkových finalistov, ktorých 
zverejňujeme na www.miestopredaja.sk 
a www.slovaktoposhop.sk.

Historicky prvým výhercom sa za mesiac 
júl 2021 stala predajňa chovateľských 
potrieb Super zoo v Rači. Skvelým 
doplnkom k nákupu je multimediálny 
pult s počítačom, kde môže zákazník 
získať všetky informácie o tovare alebo 
tipy na výhodný nákup. Augustovým 
finalistom je najväčší autorizovaný 
predajca značiek BMW a MINI – 
luxusná predajňa vozidiel Auto Palace 
v Bratislave. Vhodným spôsobom 
využíva Digital Signage – LCD obrazovky 
a významnú úlohu zohráva aj osvetlenie, 
ktoré podčiarkuje exkluzivitu vystavených 
automobilov s popismi. V septembri 
inšpektorov zaujala unikátna servisná 
stanica Slovnaft na Prístavnej ulici, ktorá 
je najmodernejšou v strednej Európe. Vyniká 

inovatívnymi službami ako sú infokiosk 
pri vstupe. V stanici zaujmú zabudované 
tablety v stoloch a mobilný čašník. 
Október patrí predajni lokálnych potravín 
Yeme na Tomášikovej ulici. Čerstvé 
a chutne vyzerajúce mäso, pekáreň 
z úplne iného cesta alebo produkty 
z fariem, to všetko vytvára mix, ktorý je 
na úrovni kvalitných, poctivých rodinných 
potravín s dobrým úmyslom. Novembrový 
víťaz – kníhkupectvo Martinus  
v novootvorenom centre Nivy, vám uľahčí 
výber správnej knihy technológiami.  
Na tablete vyberiete, čo vás zaujme a ten 
uvedie oddelenie a miesto, kde titul ľahko 
nájdete. Ak máte trochu viac času, poteší 
vás káva či koláčik v kaviarni Foxford. 
Posledným – decembrovým finalistom 
je parfuméria Fann, v nákupnom centre 
Nivy, ktorá okamžite osloví vaše zmysly. 
Pri výbere vám poradia profesionálne 
beauty konzultantky, ktoré sa vo svete 
vôní a kozmetiky vôbec nestratia.

Nominácie na zaujímavé prevádzky nám môžete 
zasielať aj vy na: nominacia@slovaktopshop.sk

Bližšie informácie o súťaži: Zuzana Imrichová, 
imrichova@slovaktopshop.sk, +421 903 569 648, 
Martin Hainzl, hainzlm@visa.com, +421 905 015 915

2. FINÁLOVÁ POROTA
Sme mimoriadne poctení, že našej finálovej 
porote predsedá rektor Ekonomickej 
univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo.  

Ďalšími finálovými porotcami sú Ľubica 
Gubová a Martin Hainzl z Visa Slovensko,  
z acquirerov Andrea Šipošová zo 
Všeobecnej úverovej banky, Jozef 
Gálik z Tatra banky, Patrick Melioris  
z Československej obchodnej banky, 
contest manager súťaže Jiří Beran  
a naši partneri Juraj Púchlo – šéfredaktor 
časopisu instore Slovakia a Peter Feranec 
zo spoločnosti empea.

3. SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE 8. 3.

V druhej fáze rozhodne porota o troch 
najlepších. Slávnostné vyhlásenie 
výsledkov a odovzdanie trofejí prebehne 
8. 3. 2022 za účasti médií. Cenu výhercovi 
odovzdá Ľubica Gubová, Country Lead 
Visa pre Slovensko s Martinom Hainzlom 
z Visa. Veríme, že prvý ročník súťaže bude 
pre ostatné predajne motiváciou vytvoriť 
skutočný zákaznícky zážitok.

http://www.miestopredaja.sk/
http://slovaktoposho.sk/

