
*źródło:  Badanie "Zmiany w zwyczajach i preferencjach świątecznych Polaków" zostało
               zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1015 respondentów w formie
               ankiety online w listopadzie 2019 roku.  
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Wiek Płeć

Co według Pana/Pani wpływa głównie na zmianę
zwyczajów świątecznych Polaków?
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coraz mocniejszy wpływ
kultury zachodniej

zmiana postrzegania
samych świąt w Polsce

brak czasu na
celebrowanie świąt

5%
nie widzę zmian

w zwyczajach świątecznych

Czy zmiany świątecznych zwyczajów dotyczą także pracodawców, którzy
obecnie częściej podarowują pracownikom świąteczne upominki?

Czy kupowanie prezentów to dla Polaków wciąż wyzwanie?

Czy według Pana/Pani z roku na rok kupujemy coraz mniej tradycyjnych
upominków świątecznych?

Jak najczęściej według Pana/Pani Polacy lubią spędzać obecnie święta?

Jak postrzega Pan/Pani obecnie Święta Bożego Narodzenia w Polsce?

Który ze zwyczajów według Pana/Pani
jest wciąż najważniejszy w polskiej
tradycji obchodzenia świąt?

Czy w czasie świąt więcej czasu
spędzamy z bliskimi czy
z telefonemw ręku?

Jak celebrujemy współcześnie
święta Bożego Narodzenia?

Jak zmieniły się przygotowania
do świąt w ostatniej dekadzie?

Czy z każdym rokiem wydaje
Pan/Pani więcej na święta?

Jak finansuje Pan/Pani
świąteczne wydatki?

Jak możemy ustrzec się przed
kupnem nietrafionego prezentu
w dzisiejszych czasach?

Czy obdarowywanie się prezentami
to już przeżytek czy nadal ważna,
świąteczna tradycja?

W jakich obszarach technologie
według Pana/Pani głównie
zmieniają świąteczne tradycje
i przygotowania do świąt?

Czy w jakieś formie otrzymuje
Pan/Pani upominek świąteczny
od pracodawcy?

Czy uważa Pan/Pani,
że zmieniły się zwyczaje
prezentowe Polaków?

tak, w formie udziału w świątecznym,
firmowym spotkaniu w restauracji

tak, w formie krótszego
dnia pracy lub dodatkowego
dnia wolnego

tak, bo boimy się porażki
w wyborze prezentów

dla bliskich

tak, bo zastępujemy
tradycyjne prezenty
voucherami i bonami

tak, bo rozwój technologii
przekłada się też na

oczekiwania prezentowe

nie, tradycyjne prezenty
wciąż są obecne pod choinką

tak, bo chcemy podarować 
bliskim osobom oryginalny prezent

np.: w formie przeżycia

tak, bo to zajmuje
zbyt dużo czasu

tak, bo nie wiemy
jakie są preferencje

prezentowe najbliższych

nie, dobrze
radzimy sobie

z tym wyzwaniem

nie, nic nie dostaję

tak, w formie bonów,
paczki świątecznej
lub drobnego upominku
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63%
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chowamy telefon i cieszymy
się czasem z bliskimi

niestety telefon zastępuje
bezpośrednie relacje nawet
w święta

nic się nie zmieniło,
przygotowujemy
wszystko
tradycyjnie

korzystamy z aplikacji
mobilnych, które pomagają
w przygotowaniu świąt

korzystamy z pomocy
przy sprzątaniu
domu na święta

zamawiamy coraz
częściej gotowe

potrawy

 kupujemy prezenty
i dekoracje głównie

przez Internet

więcej czasu tracimy na wrzucaniu
postów niż na celebrowaniu świąt

staramy się powstrzymać,
ale nam to nie wychodzi

 tak, bo z roku na rok coraz
więcej prezentów kupujemy
w Internecie

zdecydowanie tak,
coraz częściej mówimy
wprost o oczekiwaniach
prezentowych

tak, coraz częściej zamiast
prezentów materialnych wolimy
takie, które pozwalają rozwijać
pasje czy spędzić miło czas

zdecydowanie tak nie, jest tak
samo jak kiedy

tak, przy rynku
pracownika pracodawcy

są bardziej skłonni
do takich działań

41% 25% 23%
nie, wciąż niewielka
grupa pracodawców

podejmuje takie działania

11%

coraz częściej na rodzinnych
wyjazdach świątecznych poza domem

na wyjazdach
z przyjaciółmi
np. na nartach

wciąż tradycyjnie
z rodziną w domu

coraz chętniej
w samotności

45%

19%

21%

ma coraz mniejsze
znaczenie

15%
najważniejsza

jedna z najważniejszych
tradycji

schodzi na
dalszy plan

1%
głównie w social media,
relacjonując na bieżąco

jak spędzają święta

 wspólne kolędowania

6% udział w pasterce

biesiadowanie przy wigilijnym stole

obdarowywanie się prezentami

ubieranie choinki

dzielenie się opłatkiem

37%

34%

19%

10%

pytając o preferencje prezentowe

musimy być gotowi
na podjęcie ryzyka

kupując voucher lub
kartę podarunkową

nie możemy się ustrzec
od wpadki

w kulinarnych, bo przepisy
czerpiemy głównie  z Internetu

składania sobie życzeń,
teraz głównie przez
social media

pasterkę coraz częściej oglądamy
w telewizji zamiast uczestniczyć
w niej osobiście

kupno prezentów,
coraz więcej nabywamy w sieci
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43%
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5%

nie, pilnuję wydatków

nie, skromnie obchodzę święta

zdecydowanie tak,
na święta lubię zaszaleć

przestałam/em już liczyć,
aby się nie denerwować

z oszczędności

korzystam z kredytu
lub biorę chwilówkę

zadłużam się na kartach,
a potem spłacam je i cierpię

pożyczam w rodzinie lub od przyjaciół

z bieżących dochodów

do 500 zł od 1000 zł od 1000 do 2000 zł powyżej 2000 zł

Jaki budżet przeznacza Pan/Pani na święta?

tak, jesteśmy coraz bardziej
wygodni, kupujemy vouchery
i karty podarunkowe

40%

30%

25%

5%

skupiamy się na samych
przygotowaniach,
gubiąc ideę świąt

niestety głównie jesteśmy
aktywni w sieci, celebrowanie
świąt schodzi na drugi plan

staramy się spędzić więcej
czasu z rodziną

mamy coraz mniej czasu na
celebrowanie świąt przez
pracę i nadmiar obowiązków
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to szaleństwo
przygotowań

i coraz mniej czasu na
celebrowanie świąt

 to wciąż najpiękniejsze
chwile w ciągu roku

z niepowtarzalną
atmosferą

to czas, kiedy trwa
głównie zakupowa

gorączka

to czas, kiedy staramy
się na chwilę zatrzymać
w codziennej gonitwie

Zmiany
w zwyczajach
i preferencjach
świątecznych
Polaków


