
Jak 
 konsumu... 

jemy 
muzykę?

Wstęp

Poniższy raport przygotowany został na podstawie badania przeprowadzonego przez 
Interaktywny Instytut Badań Rynkowych.

Metodyka badania

Badanie zostało przeprowadzone przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych na zlecenie 
NuPlays, z wykorzystaniem ankiety internetowej techniką RTS w terminie: 03-05.12.2013.

Zaproszenia do udziału w badaniu wyświetlane były użytkownikom witryn internetowych o 
łącznym miesięcznym zasięgu ponad 70% polskich internautów. Próba została dobrana w 
sposób losowo-kwotowy.

Analizą objęto grupę 800 osób w wieku 15-50 lat.

RAPORT Z BADANIA 

 PRZYGOTOWANEGO DLA NUPLAYS



Analiza wyników badania

W jakiej formie najczęściej pozyskujesz  
muzykę?

Pytanie nr 1.

W JAKIEJ FORMIE NAJCZĘŚCIEJ POZYSKUJESZ MUZYKĘ?

Ponad 42 % badanych deklaruje internet jako główne źródło pozyskiwania muzyki. 

Dokładnie jedna trzecia respondentów najczęściej ściąga muzykę za darmo z internetu,  
przy czym prawie tyle samo osób deklaruje, że kupuje muzykę w postaci albumów  
- na płytach lub w formie plików mp3. Co piąty internauta przegrywa muzykę od znajomych,  
a tylko 2% najczęściej korzysta z płatnych serwisów streamingowych.

Ponad połowa młodych osób (15-24 lata) ściąga muzykę z internetu za darmo,  
natomiast prawie połowa internautów po 35. roku życia kupuje albumy muzyczne  
w tradycyjnych sklepach (39% osób z tej grupy wiekowej) albo w internecie (10%).



Jaką kwotę miesięcznie wydajesz na płyty 
CD?

Pytanie nr 2 

JAKĄ KWOTĘ MIESIĘCZNIE WYDAJESZ NA PŁYTY CD Z MUZYKĄ?

Co dziesiąty badany deklaruje, że miesięcznie na płyty CD z muzyką wydaje ponad 50 zł. 
Natomiast ponad połowa osób, które wzięły udział w badaniu twierdzi, że w ogóle nie kupuje 
płyt CD.

Im ludzie starsi i wykazujący wyższe zarobki, tym więcej wydają na płyty CD.  
Ponad połowa badanych powyżej 35. roku życia wydaje miesięcznie pewną kwotę na płyty 
CD, a powyżej 12% z tej grupy wiekowej wydaje w ciągu miesiąca na ten cel ponad 50 zł.

Co trzeci respondent zarabiający ponad 3 tysiące złotych wydaje na płyty CD z muzyką 
ponad 50 zł miesięcznie.



Jaką kwotę miesięcznie wydajesz na pliki 
mp3 z muzyką?

Pytanie nr 3

JAKĄ KWOTĘ MIESIĘCZNIE WYDAJESZ NA MUZYKĘ W FORMACIE MP3?

Ponad 70% badanych nie wydaje na muzykę w formie plików mp3 ani złotówki.  
Tylko 10% respondentów wydaje na ten cel więcej niż 20 zł,  
przy czym prawie nikt nie wydaje więcej niż 100 zł.

Najwięcej na muzykę w formie plików mp3 wydają osoby po 35. roku życia  
– co czwarty badany z tej grupy wiekowej. Częściej po mp3 sięgają kobiety (co czwarta).  
Tylko 15% mężczyzn nabywa muzykę w takiej formie.

Na muzykę w formacie mp3 nie wydaje ani złotówki głównie młodzież  
- ponad 80% tej grupy wiekowej.



Jaką kwotę miesięcznie wydajesz na płyty winylowe 
(pod warunkiem, że je kupujesz)?

Pytanie nr 4

JAKĄ KWOTĘ MIESIĘCZNIE WYDAJESZ NA PŁYTY WINYLOWE?

Ponad 5% badanych kupuje płyty winylowe, z czego co piąty z nich wydaje na nie powyżej 
200 zł miesięcznie.

Płyty winylowe najczęściej kupują osoby po 35. roku życia (ponad 12% internautów 
z tej grupy wiekowej), którzy zarabiają powyżej 3 tys. złotych miesięcznie  
(ponad 27% respondentów mieszczących się w grupie osób zarabiających powyżej 3 tys. zł).



Jaką kwotę miesięcznie wydajesz na koncerty  
(pod warunkiem, że kupujesz bilety)?

Pytanie nr 5

JAKĄ KWOTĘ MIESIĘCZNIE WYDAJESZ NA KONCERTY?

Prawie co piąty internauta chodzi na płatne koncerty, z czego ponad połowa (57%) wydaje na 
ten cel maksimum 50 zł miesięcznie. Natomiast tylko 12% internautów kupujących bilety na 
koncerty muzyczne wydaje na nie powyżej 200 zł miesięcznie.

Prawie co trzeci badany posiadający wykształcenie wyższe kupuje bilety na koncerty,  
z czego 30% wydaje na ten cel więcej niż 200 zł miesięcznie.



Jaką kwotę miesięcznie wydajesz na gadżety  
związane z muzyka? (pod warunkiem, że je kupujesz)

Pytanie nr 6

JAKĄ KWOTĘ MIESIĘCZNIE WYDAJESZ NA GADŻETY ZWIĄZANE Z MUZYKĄ?

Ponad 15% badanych kupuje jakieś gadżety muzyczne, z czego ponad połowa z nich wydaje 
na ten cel maksymalnie 20 zł miesięcznie. Prawie nikt nie wydaje na gadżety muzyczne  
(np. koszulki zespołów) więcej niż 100 zł miesięcznie.

Najczęściej gadżety muzyczne kupuje młodzież (co trzeci nastoletni internauta nabywa co 
miesiąc jakiś gadżet muzyczny), przy czym nie wydają na ten cel więcej niż 50 zł miesięcznie 
(99% respondentów z grupy, którzy deklarują jakieś miesięczne wydatki na gadżety).

Druga grupa, która aktywnie nabywa gadżety muzyczne to osoby powyżej 35. roku życia  
– co piąty z nich kupuje co miesiąc coś związanego z muzyką, czy ulubionym artystą.  
Przy czym tylko 11% z tej grupy wydaje na ten cel więcej niż 50 zł miesięcznie.



Czy korzystasz z serwisów streamingowych, 
pozwalających słuchać muzyki?

Pytanie nr 7

CZY KORZYSTASZ Z INTERNETOWYCH SERWISÓW STREAMINGOWYCH 
UMOŻLIWIAJĄCYCH SŁUCHANIE MUZYKI NA ŻĄDANIE?

Prawie co piąty badany (17%) korzysta z jakiegoś serwisu do streamingu muzyki na żądanie.

Co czwarty młody internauta (do 24 roku życia) korzysta z usług serwisów streamingowych 
typu Spotify czy Deezer. Starsi internauci rzadziej sięgają po tego typu usługi  
(np. tylko 13% respondentów z grupy wiekowej 25-34 lata).

Serwisy streamingowe z muzyką są bardziej popularne na wsi niż w miastach  
(23% internautów mieszkających na wsi deklaruje korzystanie z tych usług w stosunku  
do 13% mieszkańców miast).



Jak korzystasz z internetowych serwisów streamingowych 
umożliwiających słuchanie muzyki na żądanie?

Pytanie nr 8

W JAKI SPOSÓB KORZYSTASZ Z INTERNETOWYCH SERWISÓW 
STREAMINGOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH SŁUCHANIE MUZYKI NA ŻĄDANIE?

Badani, którzy korzystają z serwisów streamingowych do słuchania muzyki, najczęściej 
słuchają swoich playlist złożonych z różnych utworów różnych wykonawców (52% badanych). 
Co czwarty respondent korzystający ze streamingu słucha zarówno poszczególnych albumów 
jak i swoich playlist.

Mężczyźni korzystający z serwisów streamingowych częściej słuchają swoich playlist,  
niż całych albumów danego artysty (ponad 72% badanych mężczyzn to deklaruje).  
Ponad 40% kobiet lubi słuchać zarówno całych albumów, jak i swoich playlist, natomiast tylko 
29% kobiet słucha częściej całych albumów.


