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01NAY a.s. je najväčším maloobchodným predajcom spotrebnej 
elektroniky s trhovým podielom viac ako 20 %. 

V roku 2016 oslavovala NAY už 25. rok svojej existencie.

Patrí medzi spoločnosti, ktoré inováciami formovali a dodnes 
formujú podobu maloobchodného trhu na Slovensku. 

Priniesla na trh svetové značky elektroniky, franchisingový 
model, veľkoformátové predajne, jeden z prvých lojalitných 
programov, dlhý rad doplnkových služieb a dnes je jedným 

z pionierov omnichannelovej maloobchodnej 
stratégie na Slovensku.

Jej cieľom je priniesť zákazníkom pozitívny zážitok 
z nakupovania vďaka kvalitnému poradenstvu, širokému 

portfóliu, férovým cenám, prehľadnému webovému prostrediu, 
atraktívnym predajniam a najmä plnohodnotnej starostlivosti 

o zákazníka ako o klienta vďaka poskytnutým službám 
a vernostnému klubu.

NAY PROFIL
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Do skupiny NAY patria spoločnosti 
NAY a.s., Electro World s.r.o. a Amico Finance a. s.

SKUPINA NAY

Spoločnosť NAY a.s. v roku 2015 založila 
spoločnosť Amico Finance a. s. za účelom 

výkonu podnikateľskej činnosti najmä 
v oblasti finančných služieb a poskytovania 

spotrebiteľských úverov na predajných miestach 
NAY. Spoločnosť v súčasnosti vlastní 69 % podiel 
na základnom imaní Amico Finance a. s. Hodnota 

tržieb za rok 2016 bola 2 431 tis. € a hodnota 
základného imania predstavovala 

hodnotu 600 tis. €.

Spoločnosť NAY a.s. vlastní 100 % obchodných 
podielov v spoločnosti Electro World s.r.o., ktorá 
je jedným z najväčších multikanálových reťazcov, 
špecializujúcich sa na predaj spotrebnej elektroniky, 
výpočtovej a telekomunikačnej techniky, domácich 
elektrospotrebičov vrátane príslušenstva 
a poskytovania všetkých súvisiacich služieb. 
Spoločnosť na trhu v ČR prevádzkuje 18 predajní. 
Za rok 2016 dosiahla hodnota tržieb tejto 
spoločnosti 109 458 tis. € (2 959 092 tis. CZK) 
a hodnota základného imania predstavovala 
hodnotu 2 176 tis. € (60 000 tis. CZK).
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02
Inšpirovali sme sa technikou. Čím je 
jednoduchšia na ovládanie, tým je 
užitočnejšia. Ani u nás nezáleží na tom, 
aký zložitý proces je v pozadí. Dôležité 
je, aby bolo pre zákazníka všetko čo 
najjednoduchšie na vybavenie. Je jedno, 
či si chce rezervovať tovar, potrebuje 
finančný produkt alebo rieši reklamáciu. 
Naším cieľom je všetko na jeden klik, 
či na jeden úkon. 

JEDNODUCHOSŤ

Technika zásadne posúva dejiny, pretvára 
svet a obklopuje nás na každom kroku. 
Stačí si spomenúť na kníhtlač, chladničky, 
internet či smartfóny. Neustále sledujeme 
trendy, prinášame novinky a ponárame 
sa do detailov najnovších technológií. 
Veríme, že svoju vášeň prenesieme aj na 
zákazníkov. 

VÁŠEŇ PRE TECHNIKU
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03
PETER ZÁLEŠÁK

predseda predstavenstva

MARTIN OHRADZANSKÝ
generálny riaditeľ

KONTROLING

VLADISLAV KRASICKÝ
riaditeľ logistiky

EMIL HURAJ
obchodný a marketingový riaditeľ

Nákup 
Veľká biela technika Ľudské zdroje Príjem na CS

Nákup 
Malá biela technika Oblastný manažér CZ Expedícia z CS

Nákup Telekom/Náradie Oblastný manažér CZ Záväzné objednávky CS

Nákup
Čierna technika/Foto Oblastný manažér SK Doprava

Nákup IT Oblastný manažér SK Reklamácie

Marketing Oblastný manažér SK Kontrola

Služby zákazníkom Právne oddelenie

JÁN TOMÁŠ
podpredseda predstavenstva

PREDSTAVENSTVO 
SPOLOČNOSTI

VÝKONNÝ
MANAŽMENT
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1991 – 1997
Prvý distribútor svetových
značiek elektroniky na Slovensku
V daných rokoch podnikal NAY ako ofi ciálny distribútor 
najväčších svetových značiek na Slovensku. Išlo najmä 
o značky Sony, Panasonic, Grundig, Jamo a Yamaha.

1991 – 1997
Franchising
Prvý maloobchodný biznis model spoločnosti boli franchi-
singové predajne pod značkou NAY na Slovensku a Morave. 
Spoločnosť dokázala vďaka exkluzívnym veľkoobchodným 
zmluvám dodávať špičkovú elektroniku a uzavrela zmluvu 
s podnikateľmi, ktorí prevádzkovali 12 predajní v centrách 
miest pod značkou a s tovarom NAY.

1998
Internetdom
V tom istom roku ako revolučný 
koncept Elektrodom vznikol aj In-
ternetdom - jeho onlinová verzia. 
Spočiatku najmä online katalóg pro-
duktov je dnes najnavštevovanejšou 
„predajňou“ spoločnosti.

2014
Akvizícia Electro World
NAY uzavrel v roku 2014 dohodu 
s Dixons Retail plc o predaji jeho 
prevádzok Electro World v Českej 
republike a na Slovensku. NAY 
prebrala 4 prevádzky na Slovensku 
a 22 predajní v Českej republike. 
Vďaka tejto akvizícii sa stal NAY 
jasným lídrom v rámci kamenných 
predajcov elektroniky v SR a ČR.

2015
Redizajn www.nay.sk
NAY komplexne redizajnoval svoju 
webovú stránku v rámci svojej 
omnichannelovej stratégie. Strán-
ka sa stala responzívnou a pribudli 
nové funkcionality, plnohodnotný 
online predaj služieb, ako aj con-
tent.

2016
4 nové predajne
NAY posilnila svoju sieť novými 
predajňami najmä na východe 
Slovenska. 1. júla otvorila v Tre-
bišove, vo Vranove nad Topľou 
a v Humennom a tiež v Rimav-
skej Sobote. Sieť sa tak rozšírila 
na 36 predajní NAY na Sloven-
sku.

1998
Vznik NAY Elektrodom

V roku 1998 vznikla značka NAY Elektro-
dom, ktorá označovala nový veľkofor-

mátový koncept predajní – prvý svojho 
druhu na Slovensku. Prvou predajňou 

pod značkou nového konceptu bola pre-
dajňa na Zlatých pieskoch v Bratislave.
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TOP PARTNERI
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Podnikateľ roka na Slovensku 2008  
Ing. Peter Zálešák - víťaz

Superbrands 2013

Superbrands 2014

Superbrands 2015

Superbrands 2016

Superbrands 2017

Superbrands
Superbrands je najuznávanejšou nezávislou globálnou auto-
ritou v oblasti hodnotenia a oceňovania obchodných značiek. 
Titul Superbrands je znakom špeciálneho postavenia a uzna-
nia vynikajúcej pozície značky na lokálnom trhu. 
Pečať Superbrands získajú len značky s výnimočnou po-
vesťou – zákazníci si s nimi vždy spájajú významné hodnoty 
a majú k nim osobný vzťah. Vznikla vo Veľkej Británii a dnes 
Superbrands Award každoročne oceňuje najlepšie z najlepších 
značiek v takmer 90 krajinách na piatich kontinentoch.

Ernst & Young Podnikateľ roka
Ernst & Young Podnikateľ roka je prvou a jedinou skutočne 
celosvetovou súťažou svojho druhu, ktorú založila spoločnosť 
Ernst & Young v roku 1986 v USA. Oceňuje podnikateľov, kto-
rým sa podarilo vybudovať úspešný a dynamicky sa rozvíjajúci 
podnik.

2017
2016

2015
2014

2013
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07 ZÁKLADNÉ ÚDAJE

17 000 000 €
imanie

36
počet predajní

224 242 293 €
čistý obrat

1 007
počet zamestnancov

4 390 916 €
zisk

904 140
počet členov lojalitného klubu

1991
rok vzniku

Všetky údaje sú uvedené k 31. 12. 2016.
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08 ROK 2016
V NAY

19

Rok 2016 sa niesol v znamení ďalšie-
ho rastu tržieb (12,7 %) a trhového 
podielu na Slovensku (trhový podiel 
na konci roku cca 23 % - zdroj GfK). 
Nárast tržieb výrazne prevýšil celko-
vý rast maloobchodných tržieb v SR 
(2,2 % - zdroj SŠÚ). Týmto sme si 
upevnili pozíciu lídra na trhu, napriek 
stále rastúcej konkurencii najmä v ob-
lasti internetových predajcov.

K rastu tržieb prispelo okrem medzi-
ročného rastu existujúcich predajní 
najmä otvorenie štyroch nových pre-
dajní v Trebišove, vo Vranove nad Top-
ľou, v Rimavskej Sobote a v Humen-
nom. Dvojciferným rastom sa môže 
pochváliť aj internetový predaj, kde 
sa nám vo väčšine predajní podarilo 
vytvoriť odberné miesta pre e-shopo-
vé objednávky a zaviesť tak expresný 
výdaj objednávok do 1 hodiny. Rozšírili 
sme aj naše Call centrum a vyšli tak 
v ústrety stále väčšej skupine zákaz-
níkov, ktorí preferujú rýchly nákup bez 
návštevy predajní.

Vďaka vyššej efektivite a rastu tržieb 
sme dosiahli i rekordnú EBITDU 
(8,2 mil. €), ktorá nám umožňuje 
ešte viac investovať do informačných 
systémov, do pracovného prostredia 
našich zamestnancov a ich profesio-
nálneho rastu a v neposlednom rade 
aj do ich odmien.

Napriek týmto rekordným číslam si 
však uvedomujeme, že trh sa výrazne 
mení a musíme čeliť silnej konkurencii 
zo strany internetových predajcov. 
Podiel internetového predaja elek-
tra v SR dosiahol 32 % a Slovensko 
je 3. krajinou v Európe s najvyšším 
podielom internetového predaja (po 
ČR a Holandsku, priemer 23,1 %). 
To je dôvodom rozsiahlych investícií 
do nášho produkčného a webového 
systému, kde voči konkurencii stále 
zaostávame. V roku 2016 sme začali 
s implementáciou SAP, pričom sme 
aj upravili procesy a integrovali os-
tatné časti IT systému do prostredia 
SAP. Začiatkom roka 2017 bude nový 

informačný systém v plnej prevádzke. 
(Centrálny sklad je riadený SAP-om už 
v súčasnosti.) Tiež sme začali s via-
cerými projektmi vylepšenia nášho 
webu a mobilnej aplikácie, ktoré budú 
pokračovať aj v nasledujúcom roku. 
(Platí pre nay.sk aj Electroword.cz.)

Cieľom pre nasledujúce roky je zlep-
šovať služby, dobehnúť naše zaostá-
vanie na internetovom trhu, t. j. stať 
sa predajcom, ktorý bude zákazníkom 
ponúkať všetky výhody predaja cez 
internet, s pridanou hodnotou našich 
expertov na predajniach a blízkosti 
k zákazníkovi vďaka širokej sieti našich 
pobočiek. Dosiahnuť tento cieľ je mož-
né iba inováciami, t. j. musíme sa stať 
aj technologickým lídrom a zmeniť 
sa z tradičného predajcu na skutočnú 
omnichannelovú spoločnosť. 

Ing. Peter Zálešák
predseda predstavenstva
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CIELE A PRIORITY 

PRE ROK 2017

Ing. Martin Ohradzanský
CEO NAY a.s.
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09 Dlhodobou stratégiou spoločnosti NAY 
je komplexná starostlivosť o zákazní-
ka a jeho dokonalý zážitok z nákupu. 
Zažiť nákup, kde všetko funguje nielen 
podľa očakávaní, ale nad očakávania 
zákazníka, si vyžaduje o brovské úsilie 
v koordinácii zamestnancov, procesov 
a moderných technológií.

V roku 2016 sme tvrdo pracovali 
v mnohých oblastiach, aby sme sa pri-
blížili k tomuto strategickému cieľu, 
čo sa pozitívne prejavilo aj vo všetkých 
merateľných ukazovateľoch. Veľké 
úsilie sme vložili do nastavenia efek-
tívnejších procesov a ich spoľahlivosti, 
nastavenia a testovania pripravova-
ného nového informačného systému 
SAP a systémov prepojených na SAP, 
ako je napr. systém riadenia rozvozov 
do domácností, rezervácie v predajni, 
e-shop alebo elektronické prepojenie 
s obchodnými partnermi.

OSTRÝ ŠTART 
NOVÉHO 
INFORMAČNÉHO 
SYSTÉMU

V júni roku 2017 nás čaká ostrý štart 
nového informačného systému SAP, 
nových procesov a nového odmeňova-
cieho systému.

Nový informačný systém nám umožní 
vykonávať rýchlejšie a jednoduchšie 
procesy, pomocou ktorých zlepšíme 
a zrýchlime obsluhu zákazníka na 
všetkých úrovniach. Vďaka tomu 
plánujeme:

•  vytvoriť a skvalitniť služby v ob-
lasti doručenia tovaru zákazníkovi 
domov (možnosť výberu časového 
okna doručenia), prípravy rezervácie 
a vyzdvihnutia tovaru v predajni do 
60 minút;

•   výrazne zlepšiť a zrýchliť reklamač-
né procesy;

•   vložiť do rúk zákazníkom históriu 
svojich nákupov a manažovanie 
svojho vernostného účtu.

Zároveň očakávame skvalitnenie ko-
munikácie so zákazníkom od infolinky, 
ktorá bude poznať históriu zákazníka, 
až po individualizovanú marketingovú 
komunikáciu. Zákazník bude infor-
movanejší, bude si môcť nákup viac 
prispôsobiť a my budeme rýchlejší.

Na to, aby sme spomínané ciele 
dosiahli, musíme mať efektívnu, spo-
ľahlivú a rýchlu administratívu. Preto 
aj v tejto oblasti budeme v roku 2017 
postupne zapájať čo najväčší počet 
obchodných partnerov do elektronic-
kej výmeny dokumentov (EDI) a našou 
ambíciou je tiež, samozrejme, dosiah-

nuť v tejto oblasti čo najvyššiu úroveň 
automatizácie.

Budeme ďalej pokračovať v osvedče-
nom projekte z roku 2016 a zriaďovať 
ďalšie špecializované pracoviská pre 
výdaj e-shopových objednávok v pre-
dajniach pre rýchlejšiu a efektívnejšiu 
obsluhu internetových zákazníkov, 
ktorí si chcú svoje objednávky vyzdvih-
núť v predajni.

Samozrejme, s meniacimi sa procesmi 
je potrebné upraviť aj odmeňovací 
systém predajcov, ktorý ich motivuje 
dosahovať náš strategický cieľ – jed-
noduchý nákup a prekročenie očaká-
vaní zákazníka.

Vďaka rozvíjaniu spomínaných oblastí 
(manažment ľudí, procesy a využíva-
nie moderných informačných tech-
nológií) chceme dosiahnuť niekoľko 
cieľov. Chceme upevniť a obhájiť 
pozíciu v kamenných predajniach, kde 
má naša spoločnosť vyše 25-ročnú 
tradíciu a skúsenosť. Chceme byť 
silným konkurentom v oblasti predaja 
cez internet. Predovšetkým však 
chceme využiť synergiu oboch kanálov 
a ponúknuť zákazníkovi omnichannel 
s jednoduchým nákupom a komplex-
nými službami cez ktorýkoľvek predaj-
ný kanál podľa jeho výberu. 

Na to, aby bol nákup v retaile jednoduchý, 
musia byť v spoločnosti dobre vyladené 
tri oblasti: manažment ľudí, procesy 
a využívanie  moderných informačných 
technológií.

„

“
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10
Slovenský trh rástol vďaka niekoľkým 
makroekonomickým faktorom ako 
stúpajúca HDP a priemerná mzda, 
znižujúca sa inflácia a historicky naj-
nižšia miera nezamestnanosti. Najviac 
rastúcou kategóriou na slovenskom 
trhu bola opäť kategória mobilných 
telefónov s 22,5 % rastom, následne 
čierna technika so 14,1 %, malá biela 
technika s 13,9 %, veľká biela technika 
so 4,5 %, IT s 2,2 %. Jediná kategória, 
ktorá zaznamenala prepad, bola foto-
technika s poklesom -12,4 %.

TRHOVÝ 
PODIEL NAY
NAY si posilnila pozíciu vo všetkých 
sledovaných kategóriách okrem 
čiernej a fototechniky, kde si udržala 
trhový podiel ako v roku 2015. Najväčší 
nárast zaznamenala NAY v kategórii 
telekomunikácie, kde narástla v tr-
hovom podiele z pôvodných 25,6 % 
na 33 %, čo predstavuje rast 28 %. 
V malej bielej technike (SDA) dosiahla 
nárast 1 % na podiel 28,5 %, vo veľkej 
bielej technike (MDA) rast 8,4 % na 
celkový podiel 23,8 %, v IT rast 5 % na 
celkový podiel 14,2 %.

Kategória čiernej techniky (CE) zazna-
menala slabší výkon oproti očakáva-
niam. Tie boli vysoké vďaka vysoko 
sledovaným športovým udalostiam, 
ktoré akcelerujú predaj - MS v hokeji, 
ME vo futbale a Letné olympijské hry. 
Žiaľ, ani jedna z týchto športových 
udalostí nedokázala zvýšiť predaj 
TV tak, aby naplnila očakávania 
výrobcov a predajcov takmer 20 % 
medziročného rastu. Zákazníci stále 
nie sú ochotní priplatiť za Ultra HD 
rozlíšenie, pretože im chýba obsah 
v tomto rozlíšení. Radšej siahajú 
po väčších uhlopriečkach vo Full HD 
rozlíšení v nižšej cenovej kategórii. 
Ani trend zakrivených obrazoviek, 
od ktorého si výrobcovia sľubovali 
zvýšenie priemernej ceny, nepriniesol 
očakávané ovocie. Predaj takýchto 

televízorov je ďaleko za očakávaním. 
Veľké očakávania, a tým pádom veľké 
množstvo vyrobených televízorov, 
spôsobil pretlak zásob ku koncu roka, 
čo malo za následok ešte väčší prepad 
priemernej predajnej ceny.

V SDA bol nárast spôsobený kategó-
riou kávovarov a kategóriou osobnej 
hygieny. Pri kávovaroch zákazníci 
z roka na rok investujú do kvalitnej-
ších plnoautomatických prístrojov 
a v kategórii osobná hygiena NAY 
výrazne rozšírilo sortiment. V ne-
poslednom rade narástla kategória 
vysávačov vďaka vyššiemu podielu 
predaja robotických vysávačov s vyš-
šou priemernou cenou.

V MDA boli opäť najviac rastúcou 
kategóriou sušičky, ktoré sa už stá-
vajú bežnou súčasťou domácností. 
Pri prémiových značkách sa dokonca 
v počte predaných kusov vyrovná-
vajú práčkam. V kategórii chladenia 
zaznamenali najväčší rast o 13 % 
side by side chladničky s integrova-
ným výrobníkom ľadu. Pri ostatných 
typoch chladničiek prevládala funkcia 
NoFrost.

V kategórii mobilných telefónov 
dominovali podľa očakávaní smart-
fóny, ktoré v hodnote predstavujú 
už viac ako 93 % z celkového predaja 
mobilných telefónov. Zaujímavosťou 
v tejto kategórii bol mobilný telefón 
Samsung Note 7, ktorý zaznamenal 
v niektorých prípadoch samovzniete-
nie a všetky predané kusy museli byť 
stiahnuté späť od zákazníkov.

MARKETINGOVÉ 
AKCIE
Asi najväčšie prekvapenie roku 2016 
spomedzi marketingových akcií 
zaznamenal Black Friday, ktorý na Slo-
vensku zatiaľ nebol veľmi známy. Kým 
v roku 2015 sa do Black Friday zapojilo 

iba zopár predajcov na slovenskom 
trhu, v roku 2016 už prebiehala akcia 
takmer u každého predajcu na trhu.

Spomedzi štandardných marketingo-
vých akcií NAY boli opäť najúspešnej-
šie splátkové akcie s 0 % navýšením 
a povianočný výpredaj.  

KONKURENČNÉ 
PROSTREDIE
V uplynulom roku opäť rástol podiel 
predaja cez internet. Slovensko má 
v tejto chvíli 31,9 % podiel, čo je po 
Českej republike a Holandsku tretí 
najvyšší podiel online predaja v Euró-
pe. Aj preto sme zaznamenali nárast 
online hráčov na trhu (najmä alza.sk, 
hej.sk a mall.sk).

OČAKÁVANIA 
ROKU 2017
•  Nárast kategórie mobilných tele-

fónov – uvedenie vlajkových lodí 
Samsung Galaxy S8 a iPhone 8

•  Nárast trhu OLED technológie - 
väčšina renomovaných výrobcov 
prináša na trh OLED TV

•  Nárast kategórie robotických 
vysávačov - očakáva sa rozšírenie 
portfólia robotických vysávačov 
u ďalších značiek

•  Uvedenie novej kategórie Smart 
Home - úplne nová kategória využí-
vajúca wi-fi siete a vzdialený prístup 
na manažovanie domácnosti. 
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OMNICHANNEL 
NAY

Pozitívny trend rastu všetkých 
významných ukazovateľov nay.
sk pokračoval aj v uplynulom roku 
2016. Návštevnosť nay.sk medziroč-
ne vzrástla o 13 % na vyše 14,5 mil. 
návštev, zlepšený konverzný pomer 
rezultoval v tretinovom náraste ob-
jednávok a rezervácií v predajniach.

MOBILE 
FIRST
Pri redizajne nay.sk v roku 2015 sme 
počítali s kontinuálnym nárastom 
v používaní mobilných zariadení 
a vsadili sme na adaptívny prístup vo 
webdizajne – Mobile First. Na jeho 
princípoch sme pokračovali aj pri 
vývoji nových webových funkcionalít 
v minulom roku. Zákaznícke správa-
nie nám potvrdilo správnosť zvolené-
ho prístupu.

V roku 2016 sme zaznamenali vyše 
polovičný nárast v mobilnej náv-
števnosti a najmä zásadný nárast 
konverzného pomeru, ktorý sa viac 
ako zdvojnásobil za ostatné 2 roky. 
V minulom roku prestali naši zákaz-
níci využívať mobilné zariadenia pre-
dovšetkým na získavanie informácií 
o produktoch a službách, so zlep-
šovaním použiteľnosti sa smartfón 
stal plnohodnotným zariadením pre 
online nákupy.

ODBERNÉ 
MIESTA A CALL 
CENTRUM
Príjemný zážitok z nového webu nay.
sk však pre spokojný nákup zďaleka 
nestačí. Zákazníci od nás očakáva-
jú okamžité dovolanie na infolinku 
i vyzdvihnutie rezervovaného tovaru 
bez čakania. Po trojnásobnom náras-
te omnichannel tržieb za posledné 
dva roky bolo potrebné prebudovať 
viaceré procesy a investovať do infra-
štrukúry s cieľom skvalitniť predajné 
a popredajné služby.

V predajniach sme redizajnovali výdaj-
né miesta pre e-shopové objednávky 
s cieľom zrýchliť a zlepšiť obsluhu 
zákazníkov. Výrazne sme investovali do 
rozšírenia Call centra otvorením nového 
pracoviska vo Vranove nad Topľou. 
Vďaka nárastu kapacít sme vianočnú 
sezónu po prvýkrát zvládli bez nutnosti 
zapojenia externých call centier a do-
kázali tak ponúknuť rovnakú kvalitu 
informácií všetkým volajúcim.

VÝVOJ WEBU
Zaviedli sme online predaj nových 
typov finančných služieb sesterskej 
spoločnosti Amico. Ako jediný na 
trhu ponúkame online predaj pro-
duktových služieb kalibrácie tele-
vízorov a lepenia fólií k zakúpeným 
smartfónom. V auguste 2016 sme 
spustili komfortné doručenie domov 
s možnosťou online výberu časového 

okna a služieb zapojenia či inštalácie 
dodaných spotrebičov. Viaceré zlep-
šenia a zjednodušenia užívateľského 
rozhrania webu uvedieme do života 
spolu s novým informačným systé-
mom SAP v prvej polovici roka 2017.

CONTENT
V obsahovej stratégii sme posilnili 
úlohu vlastného videoseriálu NAY 
Manuál. Obsahové oddelenie sa 
výraznou mierou podieľalo na pri-
pravovanom nasadení informačného 
systému a už v júni 2016 prebralo 
do svojej zodpovednosti celý proces 
zalistovania a údržby kmeňových dát 
produktov v SAP.

VÝHĽAD DO 
ROKU 2017
Smartfóny sa počas posledných 
3 rokov stali pevnou súčasťou života 
našich zákazníkov. Ich masové 
rozšírenie postupne posilňuje trend 
nástupu smart zariadení do domác-
nosti, tzv. Smart Home. Predpokla-
dáme, že dosiahnutý technologický 
pokrok v strojovom učení „machine 
learning“ už v blízkej budúcnosti 
prinesie celkom nové produkty a tým 
overeným dodá novú, prívetivú tvár. 
Budeme pripravení, aby to pre NAY 
prinieslo nielen nové trhové príle-
žitosti v predaji smart riešení pre 
domácnosť, ale aj upevnilo našu 
pozíciu lídra v retailových inováciách 
na slovenskom trhu. 

Zaznamenali sme vyše polovičný 
nárast v mobilnej návštevnosti a najmä 
zásadný nárast konverzného pomeru, 
ktorý sa viac ako zdvojnásobil.

„

“
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12
HLAVNÉ
OBLASTI
ZLEPŠENIA
V roku 2016 sme pristúpili k množstvu 
organizačných zmien, investícií a op-
timalizačných procesov, ktoré priniesli 
zlepšenia naprieč celou logistikou, ale 
aj v súvisiacich oblastiach.

•  Plánovanie dopravy je výrazne efek-
tívnejšie oproti roku 2015.

•  Skrátili sa prejazdy pri komplemen-
tácii tovaru.

•  Zvýšila sa výkonnosť logistického 
centra o 50 %.

•  Znížil sa čas prípravy tovaru pre 
zákazníkov.

•  Implementovali sa zmenové požia-
davky v informačnom systéme SAP.

•  Zvýšila sa intenzita vstupnej a vý-
stupnej kontroly.

•  Zvýšila sa vyťaženosť vozidiel 
o 20 %, čo prinieslo zníženie nákla-
dov na logistiku.

•  Investovalo sa do manipulačnej 
techniky v celkovej hodnote 
440-tisíc €.

•  Zaviedla sa nová služba Komfort-
ná doprava domov, ktorá ponúka 
komplexný dopravný servis zákaz-
níkom vrátane dopravy vo vybraný 
deň a čas, vynášky, odvozu starého 
spotrebiča a obalových materiálov 
a inštalácie.

•  Zlepšilo sa zabezpečenie v predaj-
niach, čím sa znížil počet pokusov 
o vstupy do predajní o 70 % oproti 
roku 2015. Celkové stratné sa znížili 
v predajniach aj v centrálnom skla-
de.

PLÁN NA
ROK 2017
V roku 2017 nás čaká sťahovanie 
do väčšieho distribučného centra, 

pretože doterajšia kapacita 19-tisíc m2 
už nepostačuje. V nových priestoroch 
budeme mať k dispozícii až 26-tisíc 
m2. Do nového distribučného centra 
budeme sťahovať aj reklamačné 
logistické centrum (HUB), čo umožní 
zákazníkom skrátiť čas potrebný na 
vybavenie svojej reklamácie. Otvoríme 
tiež výdajné miesto v distribučnom 
centre, kde si budú môcť zákazníci 
tovar vyzdvihnúť už do 3 hodín od 
objednania.

V organizačnej štruktúre plánujeme 
ďašie zmeny pre jednoduchší a efek-
tívnejší manažment nášho distribuč-
ného centra. V neposlednom rade sa 
chceme viacej približovať zákazníkovi, 
a preto počas následujúceho roka 
sprístupníme našim zákazníkom aj 
dopravné služby, ktoré boli v roku 2016 
v štádiu príprav. Ide najmä o vynášku 
menších zásielok až do bytu a doru-
čenie cez víkend, konkrétne v sobotu. 
Obe služby sú plánované ešte v prvom 
polroku 2017. 

„Zvýšili sme výkonnosť logistického centra 
o 50 % a vyťaženosť vozidiel o 20 %.“
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Objednávky Komfortnej dopravy
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2016
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2 139 2 161
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13Pri vytváraní novej služby si vždy kladieme otázku, aký druh 
služby zákazníci skutočne ocenia a využijú. Ako im môžeme 

uľahčiť výber tovaru, jeho používanie, údržbu či opravu? 
Hoci je každý z nás zároveň spotrebiteľom, 

neriadime sa naším subjektívnym pohľadom. 
Hľadáme odpovede priamo u zákazníkov pomocou 

kvantitatívnych aj kvalitatívnych prieskumov, ktorých výsledky 
nám pomáhajú vytvárať relevatné služby.

SLUŽBY 2016

Reklamácie do 30 € 
vybavujeme bez čakania.
5 774 za 12 mesiacov fungovania 4/2016 - 3/2017

Odkladáme všetky 
pokladničné doklady 
za zákazníkov. 
724 032 dokladov za rok 2016

Michal Halás
koordinátor oddelenia služieb zákazníkom
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13 Zároveň sa snažíme sústrediť najmä 
na našich verných zákazníkov a hľadať 
benefi ty a služby, ktoré budú pridanou 
hodnotou za ich vernosť. Riadime sa 
jednoduchým pravidlom: Verný zákaz-
ník by mal mať u nás vždy viac výhod 
a lepšie podmienky ako nový zákazník 
a nie naopak. Vidíme nášho verného 
zákazníka skôr ako klienta, o ktorého 
sa dlhodobo staráme a ktorý sa na 
nás môže spoľahnúť nielen pri náku-
pe, ale aj po ňom.

V roku 2016 sme priniesli 2 nové 
služby, ktoré v prieskumoch ocenili zá-
kazníci najviac a zároveň sú synergické 
s naším lojalitným klubom a fi lozofi ou 
prístupu k verným zákazníkom. Vďaka 
týmto dvom službám to majú naši zá-
kazníci opäť u nás o niečo jednoduch-
šie v porovnaní s našou konkurenciou.

ARCHIVUJEME 
BLOČKY
Z NÁKUPOV 
V PREDAJNIACH

Pri nákupe v e-shope už považujeme 
dnes do istej miery za samozrejmosť, 
že naše nákupy sú archivované, môže-

me sa na ne spätne pozrieť. V pre-
dajniach však takáto služba nie je 
obvyklá a roky po nákupe často nie je 
jednoduché nájsť či prečítať pôvodný 
pokladničný bloček.

Členom nášho NAY Extra klubu od 
roku 2016 archivujeme doklady zo 
všetkých nákupov na 6 rokov. Doklady 
tak nemusia odkladať a hľadať v prí-
padoch, ak ich potrebujú na vybave-
nie záručnej reklamácie, uplatnenie 
predĺženej záruky alebo výmeny 
tovaru. Stačí, ak pri nákupe použijú 
svoju klubovú kartu NAY Extra. Ak ju 
pri nákupe zabudli predložiť, môžu si 
do 3 mesiacov od nákupu požiadať 
o dodatočné priradenie dokladu ku 
klubovej karte.

ZÁKAZNÍK
NEMUSÍ ČAKAŤ 
NA OPRAVU
TOVARU DO 30 €

Pri záručných reklamáciach má zákaz-
ník zo zákona nárok na opravu výrob-
ku do 30 dní. My dávame zákazníkom 
možnosť vymeniť reklamovaný tovar 
do 30 € za úplne nový, a to okamžite. 

Zákazník tak nemusí čakať prípadne 
až mesiac, kým mu tovar v servise 
opravia. To je užitočné najmä pri lac-
nejších produktoch, ktoré používame 
každodenne. Byť 30 dní bez varnej 
kanvice je nepohodlné a kupovať si na 
pár týždňov novú sú zbytočne vyho-
dené peniaze. U nás zákazník prinesie 
starú pokazenú kanvicu, ktorá je ešte 
v záruke, a hneď odchádza s novou.

Takýto tovar vymeníme kedykoľvek 
do dvoch rokov počas záručnej doby. 
Reklamovaný tovar stačí priniesť 
do predajne s dokladom alebo len 
s klubovou kartou NAY Extra. Výmena 
sa pritom vzťahuje na všetky poruchy, 
ktoré spĺňajú podmienky záručnej 
reklamácie. 

Verný  zákazník by mal mať
u nás vždy viac výhod a lepšie podmienky 
ako nový zákazník.

„

“
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 Okamžitá výmena do 30 €

apríl
2016

máj
2016

jún
2016

júl
2016

august
2016

september
2016

október
2016

november
2016

december
2016

január
2017

493

398 385

480

436 435

471 509 499 528
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25 ROKOV 
A NOVÉ LOGO

V roku 2016 sme upravili logo NAY, 
aby lepšie refl ektovalo súčasnú 
stratégiu spoločnosti. Z loga zmizol 
Elektrodom, ktorý viazal NAY skôr ku 
kamennému predaju, a vystriedala 
ho internetová adresa www.nay.sk, 
ktorá sa stala súčasťou loga. Táto 
zmena vyjadruje už niekoľko rokov 
fungujúcu omnichannelovú stratégiu 
spoločnosti, kde sa webová stránka 
stala hlavnou vstupnou bránou aj do 
kamennej predajne.

Spoločnosť NAY zároveň oslavovala 
v uplynulom roku 25 rokov od svojho 
vzniku a v komunikácii sa tagline 
„Žijeme technikou“ prirodzene rozšíril 
na „25 rokov žijeme technikou“.

NOVÁ
KOMUNIKAČNÁ 
STRATÉGIA
Neostalo však len pri zmenách v logu. 
V apríli 2016 sme odštartovali nový 
komunikačný koncept, ktorý sa 
sústredí na vlastné produkty značky, 
ktoré ju odlišujú a sú unikátne. Taktic-

ké kampane a komunikácia akciových 
produktov sa nestratili, ale hlavný 
komunikačný priestor dostali najmä 
služby, predajcovia a lojalitný klub. 
To, čo robí NAY lepšou a unikátnou 
v porovnaní s ostatnými.

Postupne prišli na rad v komuni-
kácii:

•  výmena produktov do 30 € 
ihneď a zadarmo pri záručnej 
reklamácii (pre členov NAY Extra 
klubu),

•  archivácia bločkov nielen 
z e-shopu, ale aj z predajní (pre 
členov NAY Extra klubu),

•  doprava s vynáškou zadarmo 
(pre všetkých zákazníkov),

•  rezervácia tovaru v predajni
do 1 hodiny (pre všetkých
zákazníkov).

NOVÝ
KOMUNIKAČNÝ 
KONCEPT
Nové posolstvo si vyžiadalo aj zmenu 
v kreatívnom koncepte. Kreatívne rie-
šenie sa snaží pozrieť na dané služby 

očami zákazníka a ukázať ich užitoč-
nosť cez príbeh. Uviedli sme príbehy 
zákazníkov, ktorí danú službu nevyuží-
vajú, aby sme ukázali, o čo je nakupo-
vanie elektroniky bez nej zložitejšie. 
Príbehy dorozprávajú predajcovia NAY, 
ktorí vystupujú aj v printoch.

Kreatívne riešenie si vyžiadalo zmenu 
aj v mediamixe. Väčší priestor dostali 
najmä formáty, ktoré dovoľujú roz-
právať príbeh. Výrazne viac sme preto 
oproti roku 2015 investovali do tele-
víznych spotov, online videa a rozhla-
sových spotov. Komunikačný koncept 
sa stretol s veľmi dobrou odozvou ako 
u zákazníkov, tak aj u odbornej verej-
nosti. Najdôležitejší je však stabilný 
rast nových služieb, ktoré boli týmto 
konceptom uvedené na trh. 
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25 ROKOV ŽIJEME TECHNIKOU

DOPRAVA 
S VYNÁŠKOU
ZADARMO

TOVAR NAD 30 KG VÁM DOPRAVÍME  
A VYNESIEME AŽ DO BYTU ZADARMO.
Presné podmienky akcie na www.nay.sk

DOPRAVA 
S VYNÁŠKOU
ZADARMO

TOVAR NAD 30 KG VÁM 
A VYNESIEME AŽ DO BYTU ZADARMO
Presné podmienky akcie na 

nay vynaska print 210x297.indd   1 23.9.16   13:00

OKAMŽITÁ VÝMENA 
REKLAMÁCIE
NEČAKAJTE NA OPRAVU 30 DNÍ 
ZÁRUČNÉ REKLAMÁCIE DO 30 € VÁM 
VYMENÍME IHNEĎ A ZADARMO. STAČÍ VÁM 
VAŠA KLUBOVÁ KARTA NAY EXTRA. 
Viac na www.nay.sk.

OKAMŽITÁ 
REKLAMÁCIE
NEČAKAJTE NA OPRAVU 30 DNÍ
ZÁRUČNÉ REKLAMÁCIE DO 30 € VÁM 
VYMENÍME IHNEĎ A ZADARMO
VAŠA 
Viac na www.nay.sk.

25 ROKOV ŽIJEME TECHNIKOU

NAY_Okamzita_vymena_inzercia 210x280.indd   1 30.03.16   15:45

25 ROKOV ŽIJEME TECHNIKOU

REKLAMÁCIAREKLAMÁCIA
BEZ BLOČKU
U NÁS VYBAVÍTE 
REKLAMÁCIE BEZ 
BLOČKOV, PRETOŽE ICH  
ODKLADÁME ZA VÁS.  
STAČÍ VÁM VAŠA KLUBOVÁ  
KARTA NAY EXTRA.
Presné podmienky na nay.sk

REKLAMÁCIA
BEZ BLOČKU
U NÁS VYBAVÍTE 
REKLAMÁCIE BEZ 
BLOČKOV, PRETOŽE ICH 
ODKLADÁME ZA VÁS. 
STAČÍ VÁM VAŠA 
KARTA NAY EXTRA
Presné podmienky na nay.sk
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FINANČNÉ 
ZHODNOTENIE 

ROKU 2016 
Rok 2016 môžeme jedným slovom 

charakterizovať ako úspešný.

Roman Kocourek
finančný riaditeľ
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TRŽBY

Čo sa týka maloobchodných tržieb, 
medziročne v LFL sme dosiahli 7,6 % 
rast. Rast dosiahli všetky regióny Slo-
venska. Celkový rast maoolobchodných 
tržieb 9,7 % bol dosiahnutý otvorením 
predajní na východe Slovenska v druhej 
polovici roka 2016 po ukončení prevádz-
ky spoločnosti expert SK, k. s. na slo-
venskom trhu a prevzatím ich predajní 
spoločnosťou NAY.

V oblasti veľkoobchodných tržieb sme 
takmer zdvojnásobili obrat, najmä vďa-
ka rozšíreniu veľkoobchodného tímu, 
aktívnemu predaju a vyhľadávaniu 
zákazníkov.

Internetový predaj v medziročnom po-
rovnaní zaznamenal rast 19 % a mierne 
predbehol rast trhu.

CELKOVÁ 
MARŽA
Celková marža sa vďaka objemu 
nákupu a predaja zvýšila približne o 4 
milióny € a celková percentuálna marža 
zaznamenala mierny rast.

SLUŽBY
V oblasti predaja služieb sme zazna-
menali prvýkrát pokles na províziách 

za splátky, spôsobený najmä legisla-
tívnymi zmenami rozširujúcimi po-
vinnosť overovať klienta v bankovom 
registri a prísnejším vyhodnocovaním 
kritérií bonity zákazníkov. Napriek 
tomu sa nám však podarilo tento 
schodok čiastočne nahradiť produkta-
mi predĺženej záruky a poistenia voči 
náhodnému poškodeniu, najmä vy-
tvorením atraktívneho balíka služieb 
(pri výbere predĺženej záruky možnosť 
získať splátky s nulovým navýšením), 
zmenou partnera v 2. kvartáli 2016 
a upravenou cenotvorbou. Produkty 
kalibrácie televízorov a lepenia fólií, 
ako aj Moneygram spustené v 2. kvar-
táli 2015 sa udomácnili v našej ponuke 
a celý rok 2016 zvyšovali svoj podiel na 
obrate služieb.

PERSONÁLNE 
NÁKLADY
Nárast personálnych nákladov bol 
spôsobený najmä rastom v oblasti 
maloobchodného predaja v súvislosti 
s prevádzkou nových predajní.

ZISK
Ak sa pozrieme na EBITDA ukazovateľ, 
dosiahli sme medziročné navýšenie 
o takmer 2 milióny €. Čo sa týka hos-
podárskeho výsledku, spoločnosť NAY 
dosiahla najlepší výsledok od finančnej 
krízy v roku 2008.

INVESTÍCIE

V oblasti investícií sme celkovo prein-
vestovali cez 3 milióny €, najmä do mo-
dernizácie predajní, prípravy bývalých 
predajní Electro World SK na otvorenie 
pod značkou NAY, prechodu spoločnosti 
na SAP, nákup manipulačnej techniky 
do centrálneho skladu.

Spoločnosť NAY ako jediný spoločník 
spoločnosti Electro World rozhodla 
v priebehu roka 2016 o poskytnutí 
príplatku mimo základný kapitál vo 
výške 189,8 miliónov CZK a následne 
vo februári 2017 ďalší príplatok vo 
výške 101,3 milióna CZK (celkovo teda 
približne 11 miliónov €). Týmto krokom 
posilnila finančnú stabilitu dcérskej 
spoločnosti na českom trhu a umožnila 
jej ďalší rozvoj.

Spoločnosť začiatkom roka 2016 na 
základe rozhodnutia valného zhromaž-
denia znížila základné imanie o 2,16 
milióna € a hodnota splateného základ-
ného imania tak predstavuje hodnotu 
17 miliónov €. V priebehu roka 2016 
došlo k vyplateniu dividend v celkovej 
výške 1,5 milióna €.

V oblasti financovania sa NAY drží 
dlhodobej spolupráce s Tatrabankou, 
má kontokorentnú linku vo výške 12 
miliónov €, ktorá je spoločná s dcérskou 
spoločnosťou Electro World, a túto 
linku na konci roka spoločnosť NAY 
pravidelne nečerpá. 

NAY dosiahla najlepší hospodársky  
výsledok od finančnej krízy v roku 2008.

„
“
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ZÁKLADNÉ 
IMANIE

Základné imanie spoločnosti dosiah-
lo v roku 2016 hodnotu 17 000 tis. € 
(je tvorené z 1 700 ks akcií v nominál-
nej hodnote 10 000 €). Hospodársky 
výsledok za rok 2016 predstavuje 
hodnotu 4 391 tis. €. O naložení 
s výsledkom hospodárenia za účtovné 
obdobie 2016 vo výške 4 391 tis. EUR 
rozhodlo valné zhromaždenie spoloč-
nosti tak, že časť čistého zisku vo výške 
439 tis. EUR sa použila na doplnenie 
rezervného fondu spoločnosti a zvy-
šok uvedeného čistého zisku vo výške 
3 952 tis. EUR bol preúčtovaný na účet 
nerozdelený zisk minulých rokov.

CELKOVÝ 
MAJETOK
Celkový majetok spoločnosti 
dosiahol ku koncu sledovaného 
roka hodnotu 84 875 tis. €. Najvyšší 
podiel na ňom majú zásoby tovaru, 
ktoré boli v netto hodnote 38 447 tis. 
€. Zvýšenie úžitkovej hodnoty zásob 
bolo zohľadnené rozpustením oprav-
nej položky za 5 tis. €.

Druhou najväčšou položkou aktív 
sú krátkodobé pohľadávky v brut-
to čiastke 17 424 tis. €, z ktorých 
pohľadávky z obchodného styku sú 
za 15 383 tis. €. Aj keď naša prevažu-
júca činnosť je maloobchodný predaj, 
uvedené pohľadávky vznikajú voči 
dcérskym spoločnostiam, splátko-
vým spoločnostiam pri nákupe na 
splátky a voči bankám pri platbe 
platobnými kartami. Na všetky prob-
lémové pohľadávky bola v minulých 
rokoch vytvorená opravná položka 
v plnej výške.

FINANČNÉ 
ÚČTY

Finančné účty vykazovali 
k 31. 12. 2016 stav 11 666 tis. €. 
Spoločnosť mala uzatvorené úverové 
zmluvy na možnosť čerpania kontoko-
rentného úveru do výšky 12 000 tis. €. 
Na konci roka spoločnosť žiadny úver 
nečerpala.

INVESTÍCIE
Investície spoločnosti, ktorých 
účtovná hodnota (brutto) predsta-
vuje 3 082 tis. €, smerovali prevaž-
ne do technického a interiérového 
vybavenia predajní a softvéru. 
Z uvedenej čiastky bolo 1 134 tis. 
€ investovaných do softvérového 
vybavenia a do hmotného majetku 
sme investovali 1 948 tis. €.

VÝSKUM 
A VÝVOJ
Keďže sa spoločnosť zaoberá pre-
važne maloobchodnou činnosťou, 
na výskum a vývoj nevynakladala ani 
v roku 2016 žiadne výdavky.

INÉ
Spoločnosť nemá organizačnú zložku 
v zahraničí.

Spoločnosť neobstarávala v priebehu 
roka 2016 vlastné akcie.

Činnosť spoločnosti nemá negatívny 
vplyv na životné prostredie.

UDALOSTI, 
KTORÉ NASTALI 
PO DNI, 
KU KTORÉMU 
SA ZOSTAVUJE 
ÚČTOVNÁ 
ZÁVIERKA

Dňa 28. februára 2017 rozhodlo 
predstavenstvo spoločnosti ako 
jediného spoločníka spoločnosti 
Electro World, s. r. o. o príspevku na 
navýšenie vlastného kapitálu dcér-
skej spoločnosti Electro World, s. r. o. 
mimo základného imania vo výške 
101 328 tis. CZK.

FINANČNÉ 
RIZIKÁ
Manažment použil všetky dostupné 
informácie pri príprave pre posúdenie 
zníženia hodnoty jednotlivých zložiek 
majetku. Manažment spoločnosti 
nie je schopný predpovedať vývoj na 
finančných trhoch, ktorý by mohol 
mať dopad na širšie hospodárstvo, 
a následne aký dopad, ak vôbec, by 
tento vývoj mohol mať na budúcu 
finančnú situáciu spoločnosti. Avšak 
manažment sa domnieva, že vykonal 
všetky potrebné opatrenia na podporu 
udržateľnosti a rastu činnosti spoloč-
nosti v súčasných podmienkach. Žiad-
ne položky majetku nejavia známky 
znehodnotenia, ktoré by bolo nutné 
zohľadniť v účtovnej závierke. 
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Súvaha k 31. 12. 2016 v €
2016 

Auditované SAS
2015 

Auditované SAS

Spolu aktíva 84 874 889 79 197 004

Neobežný majetok 16 266 135 7 263 095

Nehmotný dlhodobý majetok 2 736 713 2 473 398

Hmotný dlhodobý majetok 4 750 548 4 156 803

Dlhodobý finančný majetok 8 778 874 632 894

Obežný majetok 67 850 601 71  304 923

Zásoby 38 446 885 35 630 008

Dlhodobé pohľadávky 602 603 1 191 100

Krátkodobé pohľadávky 17 134 786 24 569 660

Finančné účty 11 666 327 9 914 155

Ostatné aktíva 758 153 628 986

Spolu pasíva 84 874 889 79 197 004

Vlastné imanie 23 353 572 22 678 081

Výsledok hospodárenia 4 390 916 2 344 415

Záväzky 61 239 623 56 277 830

Rezervy 2 102 949 1 682 527

Dlhodobé záväzky 80 007 189 759

Krátkodobé záväzky 59 056 667 54 405 544

Záväzky z obchodného styku 51 584 044 49 678 079

Ostatné pasíva 281 694 241 093












