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Kobiety

57%
Mężczyźni

>18 lat 18-24 lata 25-34 lata 35-44 lata 45-55 lata <55 lat

59% 41%

43%

Mężczyźna

czemu nie, chętnie
podejmę ryzyko

w życiu, to nie ma
szansy na powodzenie

kłótnia podczas
święta zakochanych

kolacja przy świecach
przygotowana przez 

ukochanego/ukochaną nietypowa niespodzianka
np.: sesja fotograficzna

we dwoje, lot balonem lub
awionetką, romantyczny masaż
dla dwojga lub wypad do spa itp

perfumy lub bielizna

100-300 zł

zdecydowanie
mężczyzna

wspólnie w zależności kto
zaprasza lub organizuje

Walentynki

 kobieta

50-100 zł do 50 zł 300-500 zł powyżej 500 zł 0 zł

wspólny wieczór
poza domem zakończony

udanym seksem

nie wiem, lubię być
zaskakiwany/zaskakiwana 

spotkanie z byłym
lub byłą niepamiętanie

o Walentynkach
i nieprzygotowanie się

do ich świętowania

podarowanie
nietrafionego

upominku

 to dobry pomysł

tak, mogą być pretekstem do zerwania, kiedy się nie układa w związku

 nie, nie dajmy się zwariować, święto zakochanych nie jest aż tak istotne

 tak, bo przywiązujemy dużą wagę do tego święta

Oboje

72%

42% 34% 24%

17%

status:

CZY PLANUJESZ OBCHODZIĆ WALENTYNKI?

Jak postrzegasz Walentynki?

Co chciałbyś/chciałabyś przeżyć w Walentynki?

Kto przywiązuje większą
wagę do Walentynek? Kto powinien zająć się

organizacją Walentynek?

 Czy nieudane Walentynki mogą być przyczyną zerwania?

Randka w ciemno podczas Walentynek?

 Największa wpadka walentynkowa to:

Jaki prezent walentynkowy ucieszyłby Cię najbardziej?

Jaki budżet planujesz przeznaczasz na walentynkowy prezent?

Kto powinien zapłacić w Walentynki za kino,
restaurację czy inną  formę świętowania dnia zakochanych?

Singiel/singielka

37%
43% 20%

W nieformalnym
związku W związku

małżeńskim

17%
26% 31%

17%

36%
27%

19%

33%67%

11%
7%

6% 3%

TAK NIE

 to kiczowate święto, podczas którego tracimy rozum i robimy się sentymentalni28%
to dobry moment, aby okazać bliskiej osobie swoje uczucia23%
 to miłe święto, które warto celebrować16%
komercyjnie, bo to dzień, na którym najwięcej korzystają restauratorzy, kina i kwiaciarnie15%
 to jednodniowe zamieszanie, aby przypodobać się partnerowi/partnerce14%
to święto, podczas którego czuję się samotny/samotna i rozczarowany/na

 szalony wieczór
w postaci niespodzianki miły wieczór

tylko we dwoje wyznanie miłości, ale
bez propozycji małżeństwa

KobietyMężczyźni

udany seks

oświadczyny

4%

Kobieta

11%

54%

37%

31%
23% 19%

17%
10%

32% 19%
12%

34%

12%

32% 25%

49% 37% 11% 3%

19% 14% 7% 3%

Badanie została zrealizowana przez serwis Prezentmarzeń na próbie 
1115 respondentów w formie ankiety online w styczniu 2019.

?


