
*źródło:  Badanie w formie ankiety online przeprowadził serwis Prezentmarzeń
               w dniach 15-29 listopada br. na reprezentatywnej grupie 1683 respondentów.
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 Wiek  Płeć

Czym jest „magia świąt” w dzisiejszych czasach?

• 41%
wyczekiwany okres w ciągu roku,
w którym chcemy poczuć się wyjątkowo
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• 27%

to wykreowany przez
marketingowców chwyt,
któremu ulega większość
społeczeństwa

czasem, kiedy ulegamy
gorączce świątecznych zakupów

czasem, kiedy próbujemy
naprawićrelacje międzyludzkie

Co psuje najbardziej
świąteczną atmosferę?

Jaki zwyczaj świąteczny jest wciąż najważniejszy dla Polaków?

tak, bo nawet niewierzący
ubierają choinkę

Czy Święta Bożego Narodzenia
zmieniły swój charakter?

tak, bo nawet w marketach
grają kolędy

tak, bo skupiamy się głównie
na materialnym wymiarze świąt

tak, bo żyjemy w czasach,
kiedy święta tracą swój
religijny charakter

nie, wciąż są
obchodzone tradycyjnie

podarowanie bliskiej
osobie nietrafionego prezentu

kłótnia przy wigilijnym stole

niestosowny strój na święta

nadmiar alkoholu  

Największa świąteczna
wpadka to:

Czy podarowujecie prezenty?

tak, to dla mnie miły
gest okazujący uczucia

nie, to już przeżytek
w czasach kiedy wszystko
jest dostępne

nie, bo prezenty to
niepotrzebne bibeloty

Czy preferujecie materialne prezenty czy w formie przeżyć?

wolę prezenty
materialne

wolę prezenty w formie
voucherów, które mogę
sam/sama zrealizować

lubię niespodzianki,
więc prezenty w formie
przeżyć to coś dla mnie

48% 29% 23%

67% 21% 12%

Czy zdarza się Wam być ofiarą nietrafionego prezentu?

tak, co roku dostaję jakiś
nietrafiony prezent

niestety, bardzo często
mnie to spotyka

czasami, gdy ktoś mnie
dobrze nie zna

nie, dostaję same
trafione prezenty

• 45%

• 7%

• 33%

• 5%

• 10%

tak, bo żyjemy w dobie
technologii cyfrowych

tak, bo zastępujemy tradycyjne
prezenty bonami i voucherami

tak, bo tradycyjne prezenty
są nudne i przewidywalne

nie, tradycyjne prezenty
wciąż są obecne pod choinką

Czy z roku na rok kupujemy 
coraz mniej tradycyjnych
upominków świątecznych?

tak, bo chcemy podarować bliskim
osobom prezent w formie przeżycia
(np.: lekcja tańca, skok ze spadochronem,
przejażdżka Ferrari) 

Czy święta Was stresują?

tak, święta to dla mnie duży stres

tak, bo to głównie gonitwa
za prezentami

tak, bo zamiast wypoczywać, całą energię
tracimy na przygotowania do świąt

nie, święta mnie nie stresują

W jaki sposób spędzamy czas podczas świąt poza
tradycyjnym ich celebrowaniem?

Największy budżet świąteczny przeznaczamy na

do 100 zł od 100 do 200 zł od 200 do 300 zł powyżej 300 zł powyżej 500 zł

Jaką kwotę przeznaczamy na zakup prezentu dla
bliskiej osoby?

z bieżących dochodów z oszczędności zadłużam się na
karcie kredytowej

biorę pożyczkę, korzystam
z kredytu gotówkowego

lub ratalnego 

pożyczam od innych członków 
rodziny bądź przyjaciół

. Jak finansujemy świąteczne wydatki?

• 31%   komercjalizacja świąt i skupienie
                      się tylko na materialnym
                      wymiarze świąt

• 27%   ciągły pośpiech i brak czasu
                        na spokojne przygotowanie się
                        do świąt

• 25%   niezadowolenie bliskich
                        z podarowanych im upominków

• 17%   złe relacje w rodzinie

39%

tak, bo to część
świątecznej tradycji

9%

7%

31%

34%
11%

5%

29%

21%

prezenty dla
rodziny i bliskich

jedzenie na świąteczny wystrój
domu, mieszkania

29% 21% 19%

17% 7% 7%


