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Radovan Haluza

Pohled zákazníků na anonymní testy
· Od nástupu anonymních paternitních testů do českého a
slovenského povědomí uběhlo 17 let. V USA ještě o pár let více.
· Počáteční pohled nás poskytovatelů, odborné i laické veřejnosti
na testy se postupně měnil. Nejvíce se však změnil pohled našich
zákazníků. Testování se stalo běžnou službou a tak se k ní
přistupuje. Jako když si ve zlatých stránkách vyhledáváte
nejlevnějšího malíře pokojů.
· Cena testu jde dolů a dostává se pod hranici 100 €. Před 5 lety
byla dvojnásobná, před 10 lety 3 násobná.

Poskytovatelé anonymních testů
· Dnes poskytuje tuto službu v ČR kdokoliv, kdo má přístup k přístrojům a
umí vyhodnotit běžné případy. Poskytovatelé jsou rozmělněni mezi 10-15
subjektů.
· Je ale pravděpodobné, že dnešní stav bude vymazán a nahrazen tím,
který dnes vidíme v USA: silný hráč zašlape cenami drobné poskytovatele.
U nás to vidíme v jiných typech řetězců. Ty vítězí všude a není důvodu,
proč by nezvítězili i v tak minoritním oboru, jako jsou paternitní testy.
· Zákazníci neočekávají nic než rychlou službu za nízkou cenu - pokud
možno objednat přes e-shop a výsledek nejlépe taky stáhnout z webu.
Nabízíme různé platformy pro komunikaci, ale ta není moc poptávaná.

Co rozhoduje, který test si zákazník koupí?
· Nástrojem konkurence není dokonalá služba, dokonalé
poradenství, akreditace, certifikace a podobné věci. Je jím jen cena
služby. Ostatní je jen křoví.
· Tím se služba, ondy pokládaná za choulostivou, stává spotřebním
zbožím, stále dostupnějším. Což je škoda, protože my staromilci
jsme testy otcovství považovali za něco mimořádného.

A budoucnost?

https://dnatesting.com/get‐the‐paternity‐test‐kit/

Četnost komerčních testů
· V roce 1999 bylo v USA provedeno asi 170 tisíc
paternitních testů
· USA má okolo 270 milionů obyvatel, tj. 27x více
než ČR
· Lze odhadnout, že dnes se bude v USA dělat asi
dvojnásobek testů než před 10 lety
· při stejné četnosti bychom museli v ČR provést
ročně 12.500 testů
· Skutečná četnost těchto testů v ČR je 10-20 x
nižší než v USA.
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www.otcovstvi-urceni.cz
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