
dobierają prezenty
Jak Polacy

do okazji?



Płeć

Jakie znaczenie mają prezenty?

58% 42%

Wiek

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

4%

są po prostu miłym 
gestem dla bliskiej 

osoby

mają po prostu 
sprawiać 

przyjemność

upominki mają 
zazwyczaj podtekst 

kulturowy lub 
historyczny

mają swoją 
symbolikę

38% 29% 19% 14%

48%

33%

11%
3% 1%



Czy wręczasz okazjonalne prezenty ze względu na symbolikę?

41% tak 59% nie

Dlaczego wręczasz prezenty?

Jakie okazjonalne prezenty wybierasz najczęściej?

chcę okazać 
wdzięczność

chcę okazać miłość 
lub uszczęśliwić kogoś

23% 33%

aby dana osoba mogła 
poczuć się wyjątkowo

29%

dla kultywowania 
tradycji

15%

kwiaty i czekoladki27% płyty, książki27%
prezenty w formie 
przeżyć21% pieniądze14% kosmetyki  

lub perfumy11%



Jakie cechy powinien mieć 
idealny prezent?

Kto lepiej dobiera prezenty?

powinien zaskoczyć 
odbiorcę

ma po prostu sprawiać 
radość

powinien być 
indywidualnie 
dopasowany do 
odbiorcy

prezent odzwierciedla 
rzeczywiste 
poświęcenie dającego

powinien być dla 
odbiorcy dobrem 
luksusowym

29%

23%

23%

14%

11%

kobiety, ich prezenty są 
bardziej przemyślane 
i indywidualnie dopasowane

31%

21% kobiety bo planują kupno 
z większym wyprzedzeniem

26% mężczyźni bo ich prezenty 
są droższe

22% mężczyźni bo ich prezenty 
są bardziej kreatywne



Co oznaczają prezenty?Czy kupujesz prezenty  
dla samego siebie?

perfumy 
podkreślają 
bliskość 
relacji

biżuteria  
sugeruje,  
że drugiej 
połówce zależy

najczęściej 
kolor kwiatów 
ma największe 
znaczenie

ubranie 
świadczy, że 
druga strona 
wyszła ze 
strefy komfortu

tak, robię to 
raz na jakiś 
czas

nie, kupuję 
prezenty tylko 
dla kogoś

3%

28%

72%
48%

26%

23%



Która cecha prezentu  
jest najważniejsza?

39%
ma posiadać element 
zaskoczenia

31%
ma uszczęśliwiać odbiorcę

15%
powinien być dobrze 
dopasowany

15%
powinien mieć wartość 
materialną

Jakich prezentów nie wolno 
dawać?

sugerujących konieczność 
zadbania o zdrowie lub 
wygląd

39%

sugerujących zmianę 
przekonań23%

kiczowatych23%

zwierząt15%



Z której kategorii najlepszy 
jest prezent na Dzień Matki?

Jaki prezent może dostarczyć 
emocji tacie na Dzień Ojca?

relaksujący jak na przykład 
zabiegi SPA36% wyścigi rajdowe (jazda off road 

czy samochodem wyścigowym)31%

ekstremalne  
(np. skok na bungee)24% nauka strzelania26%

kreatywny (np. sesja zdjęciowa 
lub kurs makramy)21% podniebna przygoda (skok ze 

spadochronem, lot awionetka)22%

aktywny (lekcja tańca 
lub nurkowania)19% podwodny świat  

(lekcja nurkowania)21%



Jakie przeżycia zamiast 
zabawek podarować na Dzień 
Dziecka?

Jaki charakter powinny mieć 
prezenty na Komunię?

warsztat w manufakturze 
słodyczy38%

można wręczyć tradycyjny już 
rower

powinien być drogi 
i materialny (tablety, 
laptopy, smartfony, aparaty 
fotograficzne)

z duchem czasu powinno się 
wręczać prezenty w formie 
emocji lub vouchery

prezenty powinny 
nawiązywać do duchowego 
aspektu uroczystości

35%

28%

22%

15%

pobyt w rodzinnym parku 
rozrywki27%

warsztaty kreatywne15%

lot w tunelu 
aerodynamicznym13%

jazda w symulatorze 
wyścigowym7%



Jaki prezent może rozbawić 
na wieczorze panieńskim?

Jaki jest najlepszy kreatywny 
prezent na wieczór 
kawalerski?

lot balonem
31%

romantyczny rejs po rzece 
z kolacją i winem27%

kolacja w ciemności, kiedy nie 
wiemy co jemy23%

stworzenie własnej szminki
19%

ludzka proca
39%

propozycja kursu przetrwania
21%

przejażdżka za kierownicą 
wojskowej ciężarówki19%

stworzenie własnego trunku
11%

lot wiatrakowcem
10%



Jaki prezent ślubny zapamięta na dłużej młoda para?

47% 
lot widokowy 

samolotem lub 
balonem

18% 
weekend w SPA 

dla dwojga

22% 
sesję zdjęciową

13% 
voucher do 

ekskluzywnej 
restauracji

Co powinno wręczyć się na baby shower?

masaż dla 
przyszłej mamy

22%

kurs 
chustowania

20%

dzień w SPA dla 
kobiety w ciąży

30%

sesję zdjęciowa 
z brzuszkiem

28%



Jaką kwotę zazwyczaj przeznaczasz na prezenty okazjonalne?

Badanie „Jak polacy dobierają prezenty do okazji ” zostało zrealizowane przez serwis 
Prezentmarzeń na próbie 1283 respondentów w formie ankiety online w maju 2022.

do 100 zł

39%
od 100  
do 300 zł

33%
od 300  
do 500 zł

15%
od 500  
do 1000 zł

11%
powyżej 
1000 zł

2%


