
Badanie

*źródło:  Badanie „Święta Bożego Narodzenia według Millenialsów” zostało przeprowadzone
               przez serwis Prezentmarzeń w formie ankiety online oraz w centrach handlowych
               w listopadzie 2018 r. na reprezentatywnej grupie 1180 respondentów pokolenia Y.
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 2. Wiek 1. Płeć

31%

23%

7%

do 100 zł
bez przesady prezent
to drobny upominek

od 100 do 200 zł
w tej kwocie można

kupić już coś sensownego

od 300 do 400 zł
 prezent pokazuje jak

są dla nas ważni bliscy

powyżej 500 zł
niech widzą, że mnie stać

3. Czy lubisz Święta?

nie, to czas
przesycenia rodziną

nie, wszyscy są nerwowi
przygotowaniami
i dochodzi do spięć

tak, wreszcie mogę
spędzić czas z bliskimi

tak, to wspaniały czas
niezwykłej atmosfery,
sprawiają mi przyjemność

zawsze w domu rodzinnym

odwiedzając ciotki i wujków,
zawsze mi to serwuje rodzina

na wyjeździe, rodzinę mam przez
cały rok, a wakacje tylko kiedy mam urlop

święta to już przeżytek,
wolę w tym czasie podróżować

4. W jaki sposób spędzasz Święta?

43%

27%

18%

12%

Tylko z rodziną, od tego
są przecież święta

Ze znajomymi, to dobra
okazja do spotkań

Sam ze sobą, mam czas do
nadrabiania zaległości

Nic nie będę robić to czas
całkowitego odpoczynku

5. W jaki sposób wypełniasz
     czas świąteczny?

34%

33%

18%

15%

jeden dzień, resztę
przeznaczam dla siebie

i znajomych

zależy z kim, staram się spędzać
z każdym trochę czasu

może z 2 h, potrafię 
robić uniki

3-4 h przy stole
i odbębnione

non stop, jestem
do tego zmuszony

6. Ile czasu podczas Świąt spędzasz z rodziną?

17%24%28%

16% 15%

staramy się podzielić obowiązkami,
ale i tak to mama zawsze ma na
głowie całe Święta

wkładam w organizację Świąt
mnóstwo energii, bo mają
dla mnie duże znaczenie

tyle ile trzeba, czyli dzielimy
się przygotowywaniem potraw

zero, zawsze ładuję się
rodzicom lub rodzinie

7. Ile czasu poświęcasz na
     przygotowanie Świąt?

26%

19%

40%

15% można podarować
rodzinie coś, 

czego sama by sobie
nie kupiła

lubię prezenty
w formie emocji,

zamiast tradycyjnych
upominków

wystarczy coś
małego, to  miły

symbol

8. Co sądzisz o podarowywaniu
     prezentów w dzisiejszych czasach?

33%42%

12%

odchodzą do lamusa,
w czasach kiedy

jest wszystko
nie są już konieczne

13%

góra dwa dni, pomyślę,
kupuję i po sprawie

39%

poświęcam trochę czasu,
zbieram wcześniej informację,
o czym marzą bliscy i kupuję dużo wcześniej

minimalny czas, robię to szybko
i sprawnie, czyli przez Internet

9. Ile czasu poświęcas
     na zakup prezentów?

chodzę po galeriach
i podpatruję wystawy
sklepowe

z social mediów,
znajomi zawsze
mają ciekawe pomysły

z reklam, lubię
podarowywać
markowe rzeczy

z Internetu, zawsze coś
fajnego wpadnie w oko

10. Skąd czerpiesz pomysły na
     prezenty dla bliskich?

takie, które pozwolą spędzić
razem nam czas, czyli

np. gry, wypad do escape roomu

zamiast prezentów wolę fajnie
spędzony czas z rodziną

modne gadżety, zawsze
podpowiadam innym co mają mi kupić

w formie emocji, wole doświadczać
czegoś nowego niż zbierać bibeloty

„technologiczne zabawki”,
sprzęt szybko się starzeje

11. Jakie prezenty lubisz otrzymywać?

41% 23% 16%

8%12%

nie, trudno rodzinie trafić
w moje gusta

tak, robię listę i każdy wybiera
co chce mi kupić

tak, zawsze wszystkich informuję
co chcę dostać po co wydawać
pieniądze na darmo

nie, ale to nieważne liczy się
gest prezenty zazwyczaj
są nietrafione

12. Czy otrzymujesz
      trafiony prezent?

12%

19%

33%
nie, rodzice śpiewają tylko w kościele

nie, nikt się nie wychyla to chyba już przeżytek

tak, podśpiewujemy jak grają w telewizji

tak, kiedy ubieram choinkę

tak, wspólnie kolędujemy przy karaoke

13. Czy śpiewacie
       w domu kolędy?

34%

32%

24%

6%

4%

14. Czy lubisz ubierać choinkę?

tradycyjne, regionalne takie
są tylko raz w roku

wolę trochę poeksperymentować
i uzupełniam ciekawymi przepisami z sieci

wielokulturowe lub z różnych regionów,
przecież przy stole zasiadają różne osoby

mniej niż 12 potraw tyle
to zdecydowanie za dużo

15. Jakie potrawy preferujesz
       podczas Świąt?

44%

34%

16%

6%

wcale, święta to czas odwyku
od technologii

prawie wcale, staram się ten
czas poświęcić tylko rodzinie

od czasu do czasu, podpatruję
jak spędzają czas znajomi
lub czegoś szukam

non stop, ponieważ
wymieniam się życzeniami

16. Ile czasu w Święta spędzasz przed
       tabletem lub z telefonem w ręku?

14%

42%

27%

17%

NIE,
do czego to doszło,

święta ta czas prywatny

TAK,
wymieniamy się
np. życzeniami
lub przepisami

na Messengerze

TAK,
wrzucam różnorodne

zdjęcia np. potraw 
lub choinki na 

FB lub Instagram

TAK,
to przecież forma 

komunikacji, na bieżąco
relacjonuje co robimy za

pomocą filmików

17. Czy chwalisz się Świętami znajomym w social media?

37% 36% 5%22%

Dzień wolny od pracy

Bon podarunkowy na wybraną
kwotę, lubię sam decydować
o prezencie

Coś słodkiego ale ekologicznego, 

Voucher na realizację prezentów
w formie emocji, zawsze można
doświadczyć czegoś nowego

18. Gdybyś mógł mieć wpływ na prezent od pracodawcy co być wybrał?

41%

18% 7%

34%

19. Jaką kwotę przeznaczasz na prezenty?

38%

13%

9%

40%

za dużo, biegam po sklepach
i szukam co wpadnie mi w oko

z głowy, przecież znam
swoją rodzinę

33%

26%

16%

14%
11%

36%

nie ubieram
 już choinki w domu

tak, ubieram z rodziną
to wspaniałe chwile niezbyt mi to wychodzi,

więc zostawiam to
bardziej kreatywnym

bardzo, przypominają
mi się chwile z dzieciństwa

16%

32%

37%
15%


