
*źródło:  Sondę z okazji Dnia Kobiet w formie ankiety online przeprowadził serwis Prezentmarzeń
               w lutym 2020 na próbie 613 respondentów. Infografika przedstawia wyniki przygotowane
               na podstawie analizy krzyżowej ze względu na płeć.
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 Wiek

37%

19%

18%

17%

Z jakiej kategorii upominki
najbardziej zadowalają Panie?

koledzy w pracypartner, mąż ojciec lub brat  znajomi, przyjaciele

31%

37%

18%

14%

miłości i partnerstwa

pomocy i opiekuńczości

wsparcia i zrozumienia

spełnienia i docenienia

kulinaria i degustacyjne
np. romantyczna kolacja
dla dwojga

aktywne np. indywidualna 
lekcja pole dance

kreatywne
np. warsztaty kulinarne

9%
ekstremalne np. przejażdżka
luksusowym samochodem

relaks i uroda
np. pobyt w SPA

44%

21%

26%

9%

za uśmiech
i inteligencję

 za to,
że po prostu są

za opiekuńczość
i troskę

za krytykę
i inspiracje
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30%

14%

12%

56%
raczej obchodzą je
z przyzwyczajenia

to dla nich szczególny
dzień w roku

tak to dla nich
bardzo ważne święto

coraz częściej podchodzą
do Dnia Kobiet z dystansem

podarować
wartościowy

upominek

pozwolić jej odetchnąć
od codziennej rutyny

podarować jej
emocje w prezencie

41% 22%

21%
zrobić coś szalonego,

co zapamięta się na długo

16%

Czy obchodzisz Dzień Kobiet?

Co może uszczęśliwić kobietę w dniu jej święta?

Jakie kwiaty lubią Panie?

Czy Twoim zdaniem kobiety
lubią Dzień Kobiet?

29%

27%

24%

20%

nie traktowanie
ich poważnie

wyjścia z kolegami

 brak romantyzmu

brak czasu

O co najczęściej złoszczą
się kobiety?

W jakiej kwocie kupowany jest zazwyczaj prezent na Dzień Kobiet?

Czego pragną kobiety?

Co najbardziej drażni kobiety tego dnia ?

Kto najczęściej pamięta o Dniu Kobiet?

Jaki upominek jest najgorszym
prezentem w Dniu Kobiet?

Jak najlepiej docenić kobietę
w Dniu jej święta?

Jakie atrakcje satysfakcjonują kobiety?

Za co kochamy kobiety?

<18
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18-24

50%

25-34

28%

35-44

3%

45-55

5%

>55

po prostu miły gest ze
strony bliskich mężczyzn

że mężczyźni wyśmiewają
Dzień Kobiet

to że wszyscy zamiast
świętować obchodzą
go na siłę

że mężczyźni uważają,
że nie jest to okazja
do świętowania

że mężczyźni zmuszają się
do kupna drobnych upominków

niestandardowa
niespodzianka

kwiatki i czekoladki
wystarczą

świętowanie w wyjątkowy 
sposób

romantyczna kolacja

19%

15%

niestandardowo
spędzony czas

wspólnie spędzone chwile,
nieważne w jaki sposób

10%

rodzinne obchodzenie
święta

od 50
do 100 zł

od 100
do 300 zł

powyżej 
300 zł

25%27% 11%
do 50 zł

37%

tulipany
23%

obojętnie jakie,
byle duży bukiet

34%
symboliczny

kwiatek

8%
przede wszystkim

róże

28%
goździki
7%

44% 21%

18%17%

OCZAMI MĘŻCZYZN 

Dzień
Kobiet

81% TAK

19% NIE

42% 26%

26%6%

39%

30%

24%

7%

kiczowate gadżety

prezent kupiony przez
przypadek na szybko

atrakcje na siłę,
czyli kino na które
nikt nie ma ochoty

tradycyjne goździki
i rajstopy,

rodem z PRL


