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STRUČNÁ ANALÝZA ITALSKÉHO  

TRHU HRAČEK  
 

 AKTUÁLNÍ STAV TRHU 

Italský trh tradičních hraček (definovaných jako neelektrické hračky) vykazuje jasné oživení.  

V roce 2016 zaznamenal nárůst o 5 % své hodnoty a 5 % nárůst v celkové ročním počtu prodaných 

kusů, přičemž průměrné ceny zůstaly beze změny oproti roku 2015. Prodeje se za jediný předvánoční 

týden v roce 2016 dokázaly vyšplhat na 9,2 % podílu z celkových nákupů celého loňského roku. 

Nejdůležitější týden v roce tedy pro obchodníky zaznamenal nárůst prodejů o 42 % oproti stejnému 

období roku 2015. V prvních 8 měsících roku 2016, zaznamenala Itálie nejvyšší růst v odvětví 

hraček v celé Evropě. 

Kategorie Infant / Preschool (dětské/předškolní) je stále nejdůležitější kategorií v podílu hodnoty na 

trhu, s rostoucím trendem + 13 %, především díky segmentu předškolní.  

Druhou kategorií, co do velikosti podílu na italském trhu hraček, jsou stavebnice (Building Sets), které 

po desetiletém růstu dosáhly rekordního podílu na trhu v hodnotě 15,7 %.  

Kategorie panenek (Dolls) dosáhla třetího největšího podílu na trhu s hračkami, s mírným poklesem o 2 

%; podpořena především růstem segmentu Nurturing Dolls & Accessories.  

Mezi kategoriemi hraček, kterým se jejich tržní podíl oproti roku 2015 v loňském roce snížil, najdeme 

Action Figures & Accessories.  
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Mezi nejprodávanější figurky v kategorii Action Figures patří Disney Frozen, jež si udržuje prvenství i 

přes pokles tržeb ve srovnání s rokem 2015. Barbie si udržuje své druhé místo, a na třetím místě se 

umístily hračky Star Wars. Ve srovnání s rokem 2015 dobývají vyšší pozice v žebříčku prodejů i Paw 

Patrol a Playmobil. Za každých 100 €, jež Italové zaplatí za nákup tradičních hraček, zhruba 30 € 

připadá na licencované hračky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZAHRANIČNÍ OBCHOD – DOVOZ HRAČEK DO ITÁLIE 

V roce 2016 Itálie importovala ze zahraničí hry a hračky v hodnotě 1 082 milionů euro, přičemž 

Čína byla jejím hlavním dodavatelem, s 43,5 % podílem z celkových dovozů v sektoru, v hodnotě 470 

milionů euro; s velkým odstupem následovaná Francií s podílem 13,0 %, od níž nakoupila hračky v 

hodnotě 141 milionů euro, na třetím místě se umístila Česká republika s podílem 9,9 % a hodnotou 

vývozu ve výši 107 milionů euro. Dále, na čtvrtém místě v žebříčku italských partnerů v kategorii 

dovozu dětských hraček následuje Německo s podílem 7,2 % a hodnotou 78 milionů euro, přičemž 5,5 

% podíl (v hodnotě 59 milionů euro) zaujímá Nizozemsko a 4,6 % podíl (v hodnotě 50 milionů euro) 

Španělsko. 

Po tříleté recesi (2011-2014) začal dovoz her a hraček stoupat a v roce 2016 dosáhl rekordní výše a 

překonal tím předchozí maximum z roku 2010, které činilo 1 047 milionů euro. V roce 2016 dovoz hraček 

vzrostl o 1,8 %, tento nárůst je dán kombinací zvýšených nákupů ze zemí Evropské unie (+ 13,1 %) a 

poklesem nákupů ze zemí mimo EU (- 7,4 %). Mezi hlavní dodavatelské země s klesajícími dovozy patří 

především Čína (-10,4 % v prvních devíti měsících roku 2016), i když její podíl na italských dovozech 

hraček zůstává stále vysoký a Nizozemsko (-8,0 %). Naopak nárůst dovozu her a hraček byl 

zaznamenán především z Francie (+ 34,9 %), České republiky (+ 20,2 %), Španělska (+ 15,6 %) a 

Německa (+ 3,2 %). 

 

 DOMÁCÍ VÝROBCI 

Podle asociace Confartigianato působilo v roce 2016 v Itálii v sektoru výroby her a hraček 380 

firem, s 2 959 zaměstnanci a obratem ve výši 598 milionů euro. Itálie má dlouholeté zkušenosti v 

oblasti hraček, a to jak díky přítomnosti velkých podniků, tak díky specializaci v doplňkových sektorech. 

Mezi hlavní tradiční společnosti patří především skupina ARTSANA (www.artsana.com), která vyrábí 

produkty pro děti pod značkou Chicco. Dalším tradičním lokálním výrobcem je firma Clementoni a.s. 

(www.clementoni.com), jež se proslavila především díky výrobě edukativních hraček. 

GRAF – KATEGORIE: TRŽNÍ PODÍLY A TREND - 2016 
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Existuje také mnoho dalších firem, jež vyrábí více specifické produkty, jako jsou například dřevěné 

hračky. Zde můžeme uvést firmy jako Milaniwood s.r.o. (www.milaniwood.com), Minelli s.r.o. 

(toys.minelligroup.com) a Dal Negro s.r.o. (www.dalnegro.com). 

 

 OBOROVÉ ASOCIACE 
 

Assogiocattoli – italská národní asociace, která sdružuje výrobce, dovozce, distributory v odvětví 

hraček. Assogiocattoli sdružuje cirka 150 členů, včetně výrobců a distributorů hraček. Členy jsou i 

někteří z hlavních italských výrobců (ARTSANA, Clementoni) a distributorů (Preziosi). 

Sídlo:   Via Petitti, 16 – Milán 

Web:   https://www.assogiocattoli.it  

 

 VÝSTAVY A VELETRHY 
 

G! come giocare  

Místo a datum konání:  Milán, 17. -19. listopadu 2017  

Zaměření:    mezinárodní veletrh hraček, spíše pro veřejnost (B2C) 

Web:     http://gcomegiocare.it 

Loňský ročník tohoto veletrhu navštívilo více než 39 000 návštěvníků. Na oficiálních internetových 

stránkách, v „seznamu vystavovatelů“ naleznete 83 firem, od výrobců po distributory, italské i 

mezinárodní (se všemi špičkovými jmény jako např. Lego, Bean, Giochi Preziosi, Peg Perego, atd). 

 

Toys Milano 

Místo a datum konání:  Milán, 16. -17. května 2017  

Zaměření:    mezinárodní veletrh pro profesionály v odvětví hraček (B2B) 

Web:     http://www.toysmilano.it/  

Jedná se o velmi mladý veletrh, ročník 2017 bude druhým v historii Toys Milano. Veletrhu se účastní 

přes 90 vystavujících firem, mezi nimi Chicco, Peg Perego, a další.   

 

 

 ASISTENČNÍ SLUŽBY CZECHTRADE ITÁLIE 

Na počátku roku 2017 spolupracovala italská kancelář CzechTrade s Českými centry na prezentaci a 

propagaci českých designových hraček u příležitosti akce nazvané MINI WONDERS, která byla 

zorganizována v rámci milánského desing weeku.  

Při této příležitosti naše italské zastoupení CzechTrade shromáždilo nové a aktualizovalo staré přímé 

kontakty na cirka 50 lokálních společností z oblasti distribuce a importu hraček.  

Rádi Vám se vstupem na italský trh hraček, který po letech krize začal vykazovat silné oživení růstu (v 

roce 2015 o 6% a v roce 2016 o 5%), pomůžeme, a to například prostřednictvím asistenční služby 

OVĚŘENÍ ZÁJMU O VÝROBEK. V rámci této asistence oslovíme kontakty z vytvořené databáze dle 

dohodnuté cílové skupiny, představíme vaší společnost a výrobky, zašleme produktový katalog a 

ověříme zájem italských subjektů o detailnější informace, zájem o nabízenou spolupráci, či přímo osobní 

jednání.  
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