KATEGORIE UWZGLĘDNIONE W BADANIU SUPERBRANDS 2016/17
ALKOHOLE
alkohole niskoprocentowe (np. wina, cydry)
alkohole wysokoprocentowe (np. wódki, whisky, likiery)
piwo

DLA DOMU
akcesoria gospodarcze (np. worki na śmieci, ściereczki, mopy)
artykuły dla zwierząt (np. karmy, akcesoria, sklepy zoologiczne)
artykuły szkolne i biurowe (np. długopisy, kredki, segregatory)
baterie
chemia domowa (np. środki czystości, proszki do prania, odświeżacze powietrza)

DLA DZIECKA
akcesoria dla dzieci (np. butelki, smoczki, krzesełka do karmienia)
higiena i pielęgnacja dziecka (np. pieluchy, kosmetyki)
moda dziecięca
wózki i foteliki dla dzieci
zabawki
żywienie dziecka (np. mleka, słoiczki)

DOSTAWCY USŁUG I MEDIÓW
dostawcy energii (prądu i gazu)
dostawcy multimediów (telefon, internet, telewizja)
poczta, kurierzy
usługi pozostałe (pralnie, foto/xero, dorabianie kluczy, usługi kosmetyczne, fryzjerskie, SPA)

ELEKTRONIKA KONSUMENCKA I AGD
komputery i akcesoria (np. komputery stacjonarne, laptopy, drukarki)
RTV i audio (np. telewizory, sprzęt audio)
sprzęt foto-video (np. aparaty fotograficzne, kamery)
telefony i smartfony
oprogramowanie
sprzęt AGD drobne i zdrowie (np. odkurzacze, maszynki do golenia, blendery)
sprzęt AGD duże (np. lodówki, pralki)

FINANSE, UBEZPIECZENIA, NIERUCHOMOŚCI
banki
systemy płatności i karty płatnicze
ubezpieczenia i inwestycje
usługi finansowe i agencje nieruchomości

MEDIA
gazety i czasopisma
stacje radiowe
stacje tv

MODA
bielizna
biżuteria i zegarki
buty i galanteria
casual fashion (np. dżinsy, ubrania do użytku codziennego)
elegant fashion (np. suknie, garnitury, stroje wizytowe)

MOTORYZACJA
motocykle i skutery
opony i części samochodowe
samochody
stacje paliw i oleje
systemy GPS i car audio

NAPOJE
herbata
kawa
napoje funkcjonalne (np. energetyczne, izotoniczne)
soft drinks (napoje gazowane)
soki, nektary, napoje owocowe
wody mineralne

OGRÓD
narzędzia domowe i ogrodowe

ONLINE
media społecznościowe
portale internetowe
wyszukiwarki, ogłoszenia i serwisy aukcyjne

PODRÓŻE
biura podróży i systemy rezerwacyjne
linie lotnicze, przewozy drogowe i kolejowe

REMONT I WYKOŃCZENIE DOMU
armatura sanitarna i grzejniki (np. baterie łazienkowe, systemy prysznicowe)
ceramika sanitarna (np. umywalki, misy wc, wanny, kabiny prysznicowe)
farby i lakiery (np. farby ścienne, lakiery do drewna i metalu)
materiały budowlane (np. kleje, gipsy, materiały ociepleniowe)
narzędzia domowe i ogrodowe
okna, drzwi, ogrodzenia, bramy, zamki
osprzęt elektryczny i żarówki (np. gniazda elektryczne, puszki, łączniki)
piece, kotły i systemy ogrzewania
podłogi drewniane, panele
pokrycia dachowe

ROZRYWKA
rozrywka (np. kina, loterie, kasyna, zakłady wzajemne)
sieci restauracji i kawiarni

SŁODYCZE I PRZEKĄSKI
lody
słodycze impulsowe (np. batony, gumy do żucia, lizaki)
słodycze rodzinne (np. czekolady, bombonierki, ciasteczka)
słone przekąski (np. orzeszki, chipsy, paluszki)

SPORT
sport (moda sportowa, sprzęt i akcesoria)

URODA
make-up (np. szminki, cienie do powiek, fluidy, tusze do rzęs)
pielęgnacja twarzy, ciała i włosów

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ
meble i artykuły wyposażenia wnętrz
wyposażenie kuchni i jadalni (np. garnki, sztućce, porcelana)

ZAKUPY
apteki, drogerie sieciowe i perfumerie
centra handlowe
sklepy specjalistyczne (np. sklepy RTV AGD, sklepy z meblami, księgarnie)
sklepy spożywczo przemysłowe (np. supermarkety, hipermarkety, dyskonty)

ZDROWIE
artykuły higieniczne (np. papier toaletowy, chusteczki higieniczne, podpaski, tampony)
higiena osobista (np. dezodoranty, higiena jamy ustnej)
leki i suplementy na problem (np. problemy trawienne, skórne, rzucanie palenia, ból gardła)
leki i suplementy na przeziębienie, grypę
leki i suplementy przeciwbólowe, przeciwzapalne
odchudzanie, oczyszczanie (np. suplementy i systemy wspomagające odchudzanie)
opieka medyczna (prywatne przychodnie medyczne i dentystyczne)
seks, zdrowie intymne (np. prezerwatywy, suplementy i akcesoria wspomagające życie seksualne)
witaminy, minerały, wzmocnienie

ŻYWNOŚĆ
artykuły spożywcze sypkie (np. mąka, cukier, makarony, półprodukty)
dania gotowe (np. zupy w proszku, mrożonki, dania w słoikach, produkty garmażeryjne)
nabiał (np. sery, jogurty, mleko, masło)
owoce i warzywa (świeże, mrożone, przetwory)
pieczywo
produkty mięsne i rybne
sosy, przyprawy, oleje

