
prezentowy 
savoir vivre
według Polaków

Świąteczny



Płeć

Czy wręczasz 
prezenty świąteczne?

Czy lubisz wręczać prezenty 
świąteczne?

56% 44%
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wybór prezentu sprawia mi 
przyjemność więc zaczynam 
myśleć już w listopadzie

35%

Ile czasu poświęcasz na wybór 
prezentu?

19% inspiruję się social 
mediami dużo wcześniej

28% zawsze kupuję 
na ostatni moment

18% zbieram pomysły  
przez cały rok

Jakich prezentów 
świątecznych  
nie powinno się wręczać?

sugerujących zmianę 
przekonań84%

zbyt drogich  
i zbyt tanich10%

osobistych4%

praktycznych1%

wszystkich 
powyższych1%



Jakich prezentów świątecznych nie lubisz otrzymywać?

nieprzemyślanych i zupełnie do mnie nie pasujących57%

zbyt drogich19%

takich kupionych na ostatnią chwilę13%

pasujących do wszystkich9%

praktycznych2%



wiele 
razy

nie

kilka 
razy

tak

41%

15%

23%

21%

o ładnym opakowaniu10%

o kartce z życzeniami3%

o wszystkim z powyższych13%

aby odkleić cenę64%

o życzeniach10%

Czy otrzymałeś 
nietrafiony prezent?

O czym należy pamiętać 
wręczając prezent świąteczny?



Jak powinno się przyjmować 
prezent świąteczny?

Jaka powinna być reakcja 
na prezent świąteczny?

49%

21%

25%

5%

uśmiech 
i serdeczne 

podziękowanie

na pewno 
nie wolno 

pokazywać 
niezadowolenia

entuzjazm 
i radość

podziękowanie 
bez okazywania 

emocji

przede wszystkim 
podziękować

w przypadku 
nietrafionego 
prezentu, nie 
okazywać 
niezadowolenia

otworzyć go zaraz 
po otrzymaniu

wręczyć również 
swój prezent

68%

13%

10%

9%



W jaki sposób podziękować 
za prezent świąteczny?

po prostu  
w sposób szczery

49%

należy dostosować język 
i charakter podziękowań 
do osoby, która go 
wręczała

25%

adekwatnie do wielkości 
prezentu

16%

powinno się 
podziękować dwa razy, 
w momencie otrzymania 
i otwarcia

10%

Jak składać życzenia, aby nie 
popełnić gafy?

35%

życzenia 
powinny być 

osobiste

25%
powinny 

być złożone 
w odpowiednio 
dostosowanej 

formie

26%

używać tylko 
pozytywnych 

słów

14%

nie powinny być 
za długie



Jakie cechy powinien posiadać oryginalny prezent

ma przede 
wszystkim 

uszczęśliwić 
odbiorcę

34%

powinien 
sprawiać radość

20%
powinien 

odzwierciedlać 
poświęcenie 

wręczającego

7%

powinien być 
indywidualnie 
dopasowany

24%

powinien 
być dobrem 
luksusowym

15%

Czy wybrał(a)byś prezent w formie przeżycia zamiast 
tradycyjnego?

56% 44%
nietak



Z jakiego powodu 
zdecydowałbyś się na 
prezenty w formie przeżycia?

z powodu nadmiaru 
rzeczy w domu32%

prezenty w formie emocji 
to zawsze ciekawsza 
alternatywa

21%

znudziły mi się już 
tradycyjne prezenty20%

bo pozwalają spełnić 
niezrealizowane marzenia16%

bo dostarczają emocji11%

Jak zapakować właściwie 
prezent?

świątecznie37%

przede wszystkim 
efektownie15%

ładnie i skromnie10%

w pomysłowym 
opakowaniu20%

nie ma znaczenia czy 
w pudełku czy w papierze11%

dostosować odpowiednio 
do okazji7%



Które prezenty w formie emocji wybrał(a)byś zamiast 
materialnych?

sesję 
zdjęciową 
zamiast 
albumu 

ze zdjęciami

16%

weekendowy 
survival zamiast 
szwajcarskiego 

scyzoryku

9%

warsztaty 
z robotyki 
zamiast 
zabawki

3%

wirtualną 
rzeczywistość 
zamiast gry 

komputerowej

2%

 zakupy  
ze stylistką 

zamiast 
ubrań

17%

escape 
room 

zamiast 
książki

17%

degustacje 
alkoholu 
zamiast 
alkoholu

18%

kurs 
gotowania 

zamiast książki 
kucharskiej

5%

 voucher 
w SPA zamiast 
kosmetyków

5%

warsztaty 
w manufakturze 

słodyczy  
zamiast 
słodyczy

8%



Co robisz z nietrafionymi 
prezentami?

odkładam do szafy38%

sprzedaję25%

podarowuję innej osobie18%

przekazuję biednym16%

wyrzucam3%

Czy można nauczyć się 
kupowania trafionych 
prezentów?

tak, wystarczyć dobrze poznać 
osobę, którą chcemy obdarować

31%

nie, to trzeba po prostu czuć

30%

niezbyt, czasami prezent jest 
trafiony a czasami nie

29%

tak, wystarczy śledzić blogi 
prezentowe i filmiki instruktażowe

10%



Badanie sondażowe „Świąteczny prezentowy savoir vivre według Polaków” 
zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1309 respondentów 
w formie ankiety online w listopadzie 2021.

Jaką kwotę wypada Twoim zdaniem przeznaczyć na prezent 
świąteczny?

300 – 500 zł  
warto pokazać,  
że ma się gest

500 – 1000 zł  
z świątecznymi 

prezentami można 
zaszaleć

21%

8%

200 – 300 zł  
to już standard

wystarczy 50 zł

37%

13%

minimum  
100 – 200 zł

zdarzają się nawet 
powyżej 1000 zł

19%

2%


