
*źródło:  Badanie została zrealizowana przez serwis Prezentmarzeń na próbie
               1003 respondentów w formie ankiety online w styczniu 2020.

62% 38%

 Wiek Płeć

28%

31%

25%

16%

wskazana jest
romantyczna kolacja

poprzez upominek
jako dowód miłości

kwiatki i czekoladki
wystarczą

przede wszystkim
okazywać emocje

27%

13%

26%

oczekiwać na siłę
od drugiej osoby
wyznania miłości

12%
zmuszać do

celebrowania
Święta

opowiadać,
że partner się
nie postarał

narzekać na
źle spędzony

dzień

22%

kłócić się

34%

28%

18%

14%

6%

na szalony wieczór
z niespodzianką

 na miły wieczór
tylko we dwoje

na wyznanie miłości

na oświadczyny

na udany seks

30%

23%

7%

26%

14%

drobny,
symboliczny upominek

jakąś miłą niespodziankę

przede wszystkim siebie

nic, jeśli się nie czuje tego święta

 zjeść w restauracji
w ciemności

zamówić lekcję tańca
dla dwojga

romantyczna kolacja
to „must have”
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22%

18%

29%

27%

26%

18%

36%

36%

34% 23%

tylko dobre relacje
w związku

kiczu i przesadnego
okazywania uczuć

kiedy wymaga się specjalnego
obchodzenia tego święta

kiedy się ich do nich zmusza

roszczeniowej postawy
partnerki, a przecież to
również ich święto

jaka będzie reakcja na
prezent podarowany
bliskiej osobie

jak spędzimy je
z ukochaną osobą

jaką niespodziankę
przygotujemy

54%

18% 15%

głównie mężczyźni,

bo kobiety wręcz

tego oczekują

decyzje jak spędzić

święto zakochanych

są omawiane wspólnie

kobiety, to one dbają

o romantyczne

chwile w ten dzień

13%

I kobiety i mężczyźni

tylko jest inny podział ról

(kobiety przygotowują

kolację, mężczyźni upominki)

23%

35%

13%

29%

Status

Czy obchodzisz Walentynki?

Jak postrzegasz Walentynki?

Co decyduje o udanych
Walentynkach?

Czy dla kobiet Walentynki są ważne?

Jak można atrakcyjnie i niestandardowo spędzić Święto Zakochanych?

Kto głównie organizuje Walentynki?

Jaki budżet przeznaczysz na walentynkowy prezent?

Czego nie wolno robić w Dniu Zakochanych?

Co powinno podarować
się na Walentynki?

Jak w Dniu Zakochanych
powinno okazywać się uczucia?

Co o Walentynkach
sądzą mężczyźni?

Czego mężczyźni nie lubią
w Walentynkach?

Czego kobiety nie lubią
w Dniu Zakochanych?

Na co liczysz w Święto Zakochanych?

<18

singiel/singielkaw nieformalnym związku  w związku małżeńskim
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TAK

18%
NIE

34% 27%

18%15%
6%

to miłe święto,
które warto celebrować

to dobra szansa,
aby zaprocentować
u partnera/partnerki

to komercyjny chwyt,
aby zarobić na uczuciach

to kiczowate święto,
zyskujące coraz większą
popularność w Polsce

to dzień, w którym
czuję się samotny/samotna
nie mając „drugiej połówki”

kiedy zapomina się o święcie,
ponieważ zaczynają nie
być pewne związku

kiedy mężczyzna podchodzi
do Walentynek jak do „święta na siłę”

kiedy brakuje tego
dnia romantyzmu

kiedy partner popsuje
ten dzień

tak bardzo ważne,
podchodzą do tego

święta prawie
jak do Dnia Kobiet

to kiczowate
„święto na siłę” 20%

20%

są im obojętne
mogą je celebrować

ze względu
na partnerkę

nie lubią kiedy są
zmuszania do
okazywania

uczuć na akord

9%
 to dobry moment

na zaręczyny

15%
to głównie

święto dla kobiet

tak, to czasem jedyny
dzień, kiedy mogą

liczyć na romantyczne
chwile

zaczynają być coraz
bardziej obojętne

w dzisiejszych czasach

nie, ponieważ ich
partner okazuje

uczucia przez cały rok

7%

29% 25%

23%
15%

8%

w powietrzu
np. zamówić lot awionetką

udać się na masaż
dla dwojga

zamówić profesjonalną
sesję zdjęciową dla dwojga

od 50
do 100 zł

od 100
do 300 zł

od 300
do 500 zł

powyżej
500 zł

nie planuję
zakupu

upominku

34%24% 13% 8% 4%
do 50 zł

17%
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