
Az európaiak 

61%-a  
szerint az 
okosberendezésekkel 
egyszerűbbek 
a mindennapok

42%
akár 15 millió forinttal többet 
is fizet egy okoskonyhával 
felszerelt ingatlanért

A konyhát ma már nemcsak főzésre használjuk, hanem 
heti rendszerességel más tevékenységeket is végzünk ott: 

Az európaiak 

61%-a 
tölt időt a konyhában 
a családjával a nappali helyett

Az európaiak csaknem 

50% -a keres tippeket 
ételkészítéskor a közösségi 
csatornákon

A közösségi csatornák legújabb trendjei még 
nagyobb igényt teremtenek az okoskonyhák iránt

29%
aktívan böngészi a közösségi hálót, 
hogy ihletet merítsen főzéshez

27%
videókat is néz egy-egy recept 
elkészítésekor

A felhasználók közel 
50%-a többet kísérletezik 
a konyhában a közösségi 
csatornáknak köszönhetően

Közel 20%
szívesen posztol 
az elkészített 
finomságokról

Az okoskonyhák akár 15 millió forinttal 
növelhetik az európai ingatlanok értékét 

Ingatlanvásárlás esetén ezek az okosmegoldások a 
legvonzóbbak az európaiak számára: 

Egy sütő, amely két 
különböző fogást 
képes egyszerre 
elkészíteni, akár 

más-más 
hőmérsékleten

Egy mosógép, amely 
30 percen belül 

tisztává varázsolja a 
ruhákat

Egy alkalmazás, 
amellyel 

szabályozhatják a 
fűtést, amikor 

hazaérnek

Egy 
szórakoztató-központ, 

amellyel az összes 
szoba berendezése 

irányítható

Egy hűtő, 
amely jelzi, 
ha elfogyott 

a tej

39% 38% 31% 25% 19%

30’

36% 
mindennapi teendőket a 
konyhából intézi

46% 
a legtöbb szabadidejét 
a konyhában tölti

25% 
irodának használja 
a konyhát 

20%
pedig 
tornagyakorlatokat 
is végez itt

Having a kitchen with a sleek, clever design creates an impressive space to cook, eat and entertain.  

As the kitchen becomes increasingly connected, Europeans are becoming more confident in the kitchen 
and are turning to digital platforms to help them experiment and develop their culinary skills.

Modern kitchen inventions and smart technology make it possible to spend more time 
doing the things we love in the kitchen instead of the chores.

Having a kitchen 
with a sleek, clever 
design creates an 

impressive space to 
cook, eat and 

entertain.  

Modern kitchen 
inventions and smart 

technology make it 
possible to spend 

more time doing the 
things we love in the 

kitchen instead of 
the chores

As the kitchen 
becomes increasingly 
connected, Europeans 

are becoming more 
confident in the 
kitchen and are 

turning to digital 
platforms to help them 

experiment and 
develop their culinary 

skills.


