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O PROJEKCIE

Szanowni Państwo,
Allegro ma przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z unikalnym opracowaniem na temat
prezentów świątecznych. Jeszcze kilka lat temu, o tej porze roku, można było powiedzieć, że do Świąt
zostało kilka tygodni. Teraz, patrząc na rynek - wystrój sklepów stacjonarnych, niezliczone oferty
w sklepach internetowych, świąteczne treści w serwisach i mediach społecznościowych, komunikaty
marek i zachowania konsumentów - raczej wypadałoby powiedzieć, że Święta „już za pasem”. Jest
druga połowa listopada, a Polacy już wyszukują i kupują prezenty. Prezent musi być bowiem według
Polaków przemyślany, wyszukany i dostosowany do potrzeb osoby, którą obdarowujemy, a samo
obdarowywanie to dla nas wyraz życzliwości, wdzięczności i okazja do sprawienia przyjemności
bliskim. Realizacja tego zdania wymaga sporo wysiłku, czasu, no i często sporego budżetu.

Allegro również, jak co roku, bierze udział w tym świątecznym, niezwykle przyjemnym „szaleństwie”
zakupowym. Można wręcz powiedzieć, że - jako najczęściej wskazywane miejsce zakupu prezentów platforma stała się już jego nieodzownym elementem. Cieszy nas niezmiernie fakt,
że Polacy swoje kroki i kliki po prezenty kierują w pierwszej kolejności właśnie na Allegro.

Tym bardziej zależy nam na poznaniu i spełnieniu ich rosnących oczekiwań, szczególnie w tym
niezwykłym okresie. W związku z tym od kilku lat, regularnie badamy zjawisko obdarowywania
i kupowania prezentów.

Przed Państwem podsumowanie trzech edycji badania „Ulubione Prezenty Polaków”. Ostatnią
zrealizowaliśmy w dniach 13-18 listopada tego roku, a więc dane są naprawdę aktualne.
Przebadaliśmy ponad 1500 internautów, zadając im pytania o to, kiedy, gdzie i jakie prezenty kupują,
jakie podarunki otrzymują, o czym marzą i chcieliby dostać w tym roku, jak ważne jest dla nich
obdarowywanie, w jaki sposób przygotowują się do Świąt Bożego Narodzenia, a także, jak wygląda
ich budżet świąteczny w kontekście prezentów.

Wszystkie te informacje znajdą Państwo w naszym opracowaniu. Zapraszamy do zapoznania się
z pięćdziesięcioma najważniejszymi faktami dotyczącymi prezentów.

Życzymy przyjemnej lektury,
Zespół Allegro
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Kupowane prezenty
NA JWAŻNIEJSZE WYNIKI

W 2018 roku, podobnie jak w poprzednich latach, najczęściej jako prezent Polacy wręczają
perfumy, a dalej kosmetyki i słodycze, a także produkty związane z hobby (w tym roku po
raz pierwszy zapytaliśmy dodatkowo o tę kategorię). Widać, że w tym roku także
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zamierzamy obdarować bliskich zwyczajowo dawanymi upominkami, a więc
kosmetykami, perfumami i słodyczami, choć przewaga tych dwóch pierwszych kategorii
nad innymi nie jest już tak wyraźna. Wysoko znalazły się również produkty modowe,
w tym ubrania i biżuteria, a także e-booki i książki (choć one zanotowały spadek
w stosunku do poprzedniej edycji badania). Rośnie znaczenie różnego rodzaju kuponów
i voucherów jako prezentów świątecznych, podobnie produktów wyposażenia domu.
Raczej nie zamierzamy dawać bliskim gotówki.
Na prezent zwykle kupuję… / kupię w tym roku,
N=885, badani kupujący prezenty
Badanie „Ulubione prezenty Polaków 2018”
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2015 [zwykle kupuję]
2016 [zwykle kupuję]
2018 [zwykle kupuję]
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Najlepsze prezenty
NA JWAŻNIEJSZE WYNIKI
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Na prezent Polacy chcieliby dostać kolejno: coś z elektroniki (24%) i produkty związane
hobby (23%). Jeśli chodzi o produkty związane z hobby, mamy największy rozdźwięk
pomiędzy tym, co Polacy dostają, a co chcieliby otrzymać. Kosmetyki chce dostać co 4.,
a książki lub e-booki - co 5. badany. Pieniądze także zainteresowały 20% osób. To znacznie
więcej niż zamierza je podarować. O smartfonie marzy 18% badanych, a o smart zegarku
16%. Są to bardzo podobne wskazania co 2 lata temu.

Na prezent zwykle dostaję / Na prezent chciał(a)bym dostać...,
N=1569, wszyscy badani
Badanie „Ulubione prezenty Polaków 2018”
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[2016] zwykle dostaję
[2016] chciał(a)bym dostać
[2018] zwykle dostaję
[2018] chciał(a)bym dostać
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Najlepsze prezenty
NA JWAŻNIEJSZE WYNIKI

Jeśli chodzi o prezenty, które zdobyły serca Polaków i wymieniają je jako najlepsze, jakie
otrzymali podczas ostatnich Świąt (w 2017 roku), w tym roku zdecydowanie wygrywa
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elektronika, a w szczególności smartfon i smart zegarek, a następnie konsola do gier
i laptop. Część osób wymieniła konkretny model telefonu, jaki dostali. Na tej liście króluje
iPhone różnych generacji. Z bardziej unikalnych prezentów, badani wskazywali również
takie prezenty jak gitara, rower czy klocki LEGO. Niektórzy opisali też bardziej
„emocjonalne” podarunki, jak pierścionek zaręczynowy, czy informacja o ciąży partnerki,
bądź córki. W tym roku znacznie rzadziej niż w 2016 badani wskazywali, że otrzymali na
Święta szczeniaczka, także miejmy nadzieję, że zwyczaj obdarowywania żywymi
zwierzętami zanika.
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Wymarzone prezenty
NA JWAŻNIEJSZE WYNIKI

Polacy mają dość sprecyzowane marzenia dotyczące tego, co chcą znaleźć pod choinką
w 2018 roku. Poza żartobliwymi odpowiedziami „milion dolarów” czy „kupon w totka” lub
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„kluczyki do Porsche”, widać wyraźnie, że interesuje nas elektronika, a także dodatki
modowe, jak biżuteria, zegarek, czy konkretna torebka lub buty. Z elektroniki
zdecydowanie chcielibyśmy otrzymać nowy smartfon lub smart zegarek. W tym roku po
raz pierwszy pojawiły się też wskazania na dobre książki jako wymarzony prezent.
Niektórzy wskazują konkretne pozycje i autorów, np. Stephena Kinga. To budująca
informacja w kontekście statystyk GUS mówiących o tym, że ponad 60% rodaków nie
przeczytało w ostatnim roku żadnej książki.
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Niechciane prezenty
NA JWAŻNIEJSZE WYNIKI

W tym roku, podobnie jak w latach 2015 i 2016, zapytaliśmy Polaków o to, jakich
prezentów najbardziej nie lubią znajdować pod choinką. Podobnie jak w poprzednich
latach, również i w 2018 roku na liście niechcianych prezentów królują skarpetki. Nie

5

lubimy też otrzymywać drobnych przedmiotów związanych z wystrojem wnętrz, tzw.
bibelotów, które badani wręcz nazywają „zbieraczami kurzu”, czy „durnostojkami”.
Znacznie mniej osób niż w poprzedniej edycji badania wskazało, że nie chcą dostawać
alkoholu (jeśli już, to najwięcej wskazań padło konkretnie na wódkę, whisky nie
pogardzimy), natomiast więcej zadeklarowało niezadowolenie z otrzymywania produktów
wyposażenia domowego (w szczególności garnków) i konkretnych kosmetyków
(szczególnie do twarzy lub żeli pod prysznic). Jeśli chodzi o ubrania, jako niechciane
wymienione zostały też - oprócz wspomnianych już skarpet - inne konkretne produkty jak:
rękawiczki, czapki i szaliki.

31
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Allegro na Święta
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Allegro na Święta
NA JWAŻNIEJSZE WYNIKI

Obdarowywanie jest dla Polaków ważne. Jego znaczenie jako zwyczaju świątecznego
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oceniamy na 3,6 w skali 0-5. Dodatkowo okazuje się, że obdarowywanie jest pojęciem
wielowymiarowym. Kojarzy się Polakom przede wszystkim z życzliwością (23%), ale zaraz
za tym - z zakupem prezentów świątecznych (21%) i dobrymi uczynkami (21%).
Obdarowywanie kojarzymy też jeszcze kolejno z dzieleniem się radością, składaniem
życzeń, pomocą potrzebującym, czy nawet pomocą w przygotowaniu Świąt. Inaczej niż
w 2016, Polacy nie postawili jedynie na materialny, czyli prezentowy wymiar Świąt.
Prezenty zajęły 2 lata temu wsród skojarzeń pierwsze miejsce z wynikiem 43%.
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Prezenty najczęściej kupujemy na Allegro, podobnie jak w 2016 roku. Platformę jako
miejsce zakupowe, gdzie zwykle dokonywane są zakupy prezentów, wskazało 32%
badanych. Na kolejnych miejscach znalazły się super- i hipermarkety stacjonarne
i stacjonarne sklepy lokalne. Generalnie w sieci podarunki świąteczne ma zamiar kupić
63% osób kupujących prezenty.

Na platformie Allegro zdarzyło się zakupić prezent 58% osób, które prezenty na Święta
kupują. W tym roku przynajmniej jeden prezent na Allegro zamierza kupić jeszcze więcej
osób - 61% kupujących podarki internautów.

Wszystkie prezenty na Allegro ma zamiar kupić 13% osób rozważających Allegro jako
miejsce zakupu. 14% twierdzi, że kupi tu większość prezentów, a kolejne 13% - połowę.

Jak myślisz, jak dużo prezentów kupisz przez Allegro w tym roku?
N=601, osoby, które rozważają zakup na Allegro,
Badanie „Ulubione prezenty Polaków 2018”
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jeszcze nie wiem
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21%

39%
kupię pewnie większość prezentów
kupię tylko niektóre prezenty
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Allegro na Święta
NA JWAŻNIEJSZE WYNIKI
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Na Allegro zakupione zostaną różne prezenty, ale przede wszystkim - perfumy (19%),
elektronika (16%), kosmetyki (15%), gry i dodatki do gier (13%), produkty wyposażenia
domu (13%), e-booki i książki (13%), biżuteria (13%), produkty związane z hobby (11%),
a także ubrania (9%) i dodatki modowe (9%). Smartfon na Allegro zamierza kupić 8%
badanych, którzy skorzystają z platformy, a smartwatch - 7%.

Allegro to wiele atutów zakupowych. Konsumenci wskazują przede wszystkim na duży
wybór (49%) i atrakcyjne ceny (38%). 20% jest zdania, że kupi tu specyﬁczne produkty,
niedostępne gdzie indziej, a 21% docenia fakt, że może łatwo oddać produkt, jeśli nie
spełni oczekiwań. 16% argumentuje, że może skorzystać z Allegro SMART!

Allegro SMART! zna 37% internautów. Częściej na znajomość usługi wskazują kobiety
(56%), osoby w wieku 25-44 lata (42%), mieszkańcy dużych i największych miast (>55%)
i kupujący mobilnie (77%).

43% spośród znających Allegro SMART! korzysta z usługi (14% internautów). Są to
w podobnym stopniu kobiety, jak i mężczyźni, a znacznie częściej niż pozostali - osoby
w wieku 25-34 lata (60%) i mieszkańcy największych miast (71%).

Ci, którzy usługę Allegro SMART! znają, oceniają ją na 3,54 w skali 0-5. Wśród
użytkowników ocena jest jeszcze wyższa i osiąga 4,05.

Allegro SMART! zachęca badanych do korzystania z platformy. Tego zdania jest 40%
internautów - takich, którzy usługę znają lub została im opisana w badaniu.
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Prezentów czas
NA JWAŻNIEJSZE WYNIKI
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Prezenty kupuje na Święta 79% obchodzących Święta (i 56% wszystkich badanych
internautów). 2 lata temu było to 74% obchodzących Święta.
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Najczęściej zakupem prezentów zajmują się różne osoby, w zależności od tego, dla kogo
jest prezent lub kto ma czas. Dzieje się tak w co 2. domu. Jest to ciekawa zmiana w
stosunku do 2016 roku, gdzie największy odsetek badanych wskazywał na siebie jako
osobę najczęściej kupującą prezenty. Wydaje się, że następuje w tym zakresie pewna
specjalizacja - prezenty kupują różne osoby, ale niekoniecznie robimy to wspólnie.

Kto w Twoim gospodarstwie domowym najczęściej kupuje prezenty?,
N=1134, badani, których bliscy kupują prezenty,
Badanie „Ulubione prezenty Polaków 2018”
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Prezentów czas
NA JWAŻNIEJSZE WYNIKI

Najczęściej Polacy obdarowują na Święta 3 osoby (33%), a następnie 4-5 (26%). Jednej
osobie prezent sprawia jedynie 5% badanych, a powyżej 10 prezentów kupi 3%
kupujących prezenty świąteczne. Średnio każdy obdaruje w te Święta 4 osoby.

Nie zmieniło się podejście Polaków to tego, jaki prezent uznajemy za dobry. Powinien być
przede wszystkim, tak samo jak w latach 2015 i 2016, dopasowany do osoby, którą
obdarowujemy (28%). Stawiamy też na niespodzianki (27%) i prezenty przemyślane (27%).
NIezmiennie mniejszą wagę przywiązujemy do tego, żeby prezent był markowy (13%), czy
drogi (6%), ale także niezbyt cenimy wciąż prezenty symboliczne i robione własnoręcznie,
które uzyskały tylko po 6% wskazań.

Dobry prezent wg mnie powinien być...,
N=1020, badani obchodzący Święta
Badanie „Ulubione prezenty Polaków 2018”
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i wspołpracowników obdarowuje co 5. badany.

niespodzianką
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Deklaruje tak 36% badanych, którzy obdarowują się na Święta. Znajomych

dopasowany do osoby,
którą obdarowujemy
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Jeśli już kupujemy prezenty, to wszystkim osobom które będą obecne podczas Świąt.

ULUBIONE PREZENTY POLAKÓW
PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 2018

Prezentów czas
NA JWAŻNIEJSZE WYNIKI
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W tym roku, jeśli chodzi o prezenty dla dzieci, wygrała opcja „coś praktycznego”. Taki
prezent zamierza kupić 31% badanych. Na opcję zgodną z życzeniami dzieci natomiast „staram się kupić to, co w danym roku chcą” - zagłosowało 29% osób. 29% deklaruje
także, że kupuje prezenty zgodne z pasją lub zainteresowaniami dzieci. Kreatywne
prezenty zakupi w tym roku 25%, a „coś, co jest modne wśród rówieśników” - 15% osób
obdarowujących się na Święta.

Jeśli chodzi o konkretne kategorie dziecięcych prezentów, w tym roku, dzieci dostaną
przede wszystkim zabawki (38%). Ciekawe jest, że na wysokim, drugim miejscu, znalazły

23

się gry planszowe, uzyskując 24% wskazań. Produkty związane z hobby kupi 21%,
a ubrania - 18%. Co ciekawe, aż 19% badanych zamierza kupić dzieciom słodycze. Gry
komputerowe kupi 14% badanych i podobnie - 14% - e-booki lub książki. O smartfonie dla
dziecka myśli 10% osób, a o smartwatch’u 6%. 6% da po prostu gotówkę. Zgodnie
z danymi Deloitte z 2017 roku (raport Prezenty Świąteczne 2017), dzieciom w wieku do 12
lat najchętniej kupowano zabawki kreatywne i artystyczne, a następnie książki i zabawki
konstrukcyjne. Gry znajdowały się na 4. miejscu, a ubrania na 6. W tym kontekście wydaje
się, że książki spadły w rankingu, a zyskały gry.
Jaki prezent kupisz/dasz dzieciom na prezent w tym roku?
N=486, badani kupujący prezenty dzieciom
Badanie „Ulubione prezenty Polaków 2018”
2018
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2 lata temu 49% badanych było za tym, aby dzieci dostawały zawsze na Święta to, czego
chcą. W tym roku odsetek osób, które myślą w ten sposób wyniósł jedynie 34%. Zapewne
w związku z tym, jako prezenty, jakie zamierzamy kupić dzieciom, wygrały te praktyczne.

15
8

ULUBIONE PREZENTY POLAKÓW
PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 2018

Prezentów czas
NA JWAŻNIEJSZE WYNIKI
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Wśród osób obdarowujących się na Święta, wyznaczony budżet ma aż 77%, przy czym
50% przyznaje, że zazwyczaj go przekracza, a 27% stara się go trzymać. To znacznie więcej
zarządzających ﬁnansami świątecznymi niż w 2016, kiedy wyznaczony budżet miało 58%,
a tylko 19% starało się w nim zmieścić. Wyższą kontrolę ﬁnansów zawdzięczamy młodym
kobietom, które w 2016 zdecydowanie rzadziej wyznaczały i mniej trzymały się założonych
budżetów, a teraz częściej niż panowie posiadają budżet i częściej go nie przekraczają.

Średnio osoba kupująca prezenty planuje wydać na nie tym roku 684 zł - taki ma założony

26

budżet. Zgodnie z raportem Deloitte z 2017 - wydatki świąteczne w gospodarstwie
domowym miały osiągnąć 882 zł, a wydatki na prezenty 451 zł, i na ten rok przewidywany
był ich niewielki wzrost. Jest to zgodne z deklaracjami konsumentów w naszym badaniu
z tego roku, wśród których 41% wskazało, że ich budżet prezentowy będzie nieznacznie
wyższy a 7%, że będzie znacznie wyższy niż w 2017. 22% zadeklarowało, że pozostanie taki
sam.

Który z elementów będzie stanowił u Ciebie najwyższy wydatek w budżecie świątecznym?,
N=1050, badani prowadzący budżet świąteczny,
Badamie „Ulubione prezenty Polaków 2018”

1%

1%

13%
15%

16%
18%

24%

30%

48%

35%
2015

2016

prezenty
podróże / dojazd na Święta
inne
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1%

19%
13%
33%
34%
2018

przygotowanie wieczerzy wigilijnej / artykuły spożywcze
świąteczne spotkania towarzyskie

Jeśli chodzi o cały budżet świąteczny, według naszego badania największy udział
w kosztach stanowić będą prezenty i przygotowania wieczerzy wigilijnej (w tym zakup
artykułów spożywczych), które w sumie pochłoną 2/3 budżetu świątecznego. Na
spotkania towarzyskie wydamy 19%, a na dojazdy na Święta - 13%. W zestawieniu Deloitte
z 2017 roku kolejne miejsca w budżecie zajmowały prezenty, jedzenie i spotkania
towarzyskie, ale nie zostały tam uwzględnione koszty dojazdów do rodziny i bliskich na
Święta.
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Na pojedynczy prezent Polacy wydadzą w tym roku najczęściej 150-200 zł. To więcej niż 2
lata temu, kiedy najczęściej wskazywaną odpowiedzią było 50-100 zł. Ten przedział jest
jednak wciąż popularny - taką średnią wartość prezentu deklaruje 20% kupujących
podarki. Według deklaracji badanych, generalnie średnia kwota wydana na prezent
wyniesie 152 zł.
Ile planujesz średnio wydać na prezent?,
N=885, badani kupujący prezenty,
Badanie „Ulubione prezenty Polaków 2018”

2018

5%

20%

17%

27%

7%

7%

9%

10%

1% 4% 3%

2016

11%

27%

2015

10%

27%

<50 zł

50-100 zł

100-150 zł

11%
16%
150 - 200 zł

13%

1%

17%
200-250 zł

33%

4% 3%

7%

250 - 300 zł

6% 4%

17%

>300 zł

nie wiem

9 na 10 badanych stara się optymalizować wydatki prezentowe. 34% korzysta w tym celu

29

z różnych promocji i okazji. 23% stara się większość prezentów kupować u jednego
internetowego sprzedawcy, wtedy ma zniżki za duży zakup i nie przepłaca za dostawę.
Co 5. badany zaczyna kupować prezenty świąteczne znacznie wcześniej, gdy jeszcze ceny
nie są „świątecznie” wysokie. 17% większość prezentów kupuje w sieci, ponieważ mają
atrakcyjniejsze ceny. Z Allegro SMART! W celu optymalizacji wydatków na prezenty
korzysta 15% badanych. Najczęściej osoby w wieku 25-34, mieszkańcy największych miast
i chcący utrzymać w ryzach budżet prezentowy.

30

Polacy lubią prezenty składkowe. Kupuje je co 4. badany (27%). Według danych Mobile
Institute rok temu było podobnie - kupowało je 23%. Zdecydowane częściej są to kobiety
(33%), a także osoby z wielopokoleniowych rodzin i samodzielnie wychowujące dzieci. Jest
to w końcu jeden ze sposobów na optymalizację wydatków prezentowych. Kupujemy
także dedykowane zestawy prezentowe, np. kosmetyków czy słodyczy. Takie prezenty robi
25% badanych., w szczególności osoby, które przestrzegają wyznaczonego budżetu
świątecznego.

17
8

ULUBIONE PREZENTY POLAKÓW
PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 2018

Prezentów czas
NA JWAŻNIEJSZE WYNIKI

31
32
33
34

Kupujemy także dedykowane zestawy prezentowe, np. kosmetyków czy słodyczy. Takie
prezenty robi 25% badanych., w szczególności osoby, które przestrzegają wyznaczonego
budżetu świątecznego.

Zapytaliśmy także o prezenty personalizowane, np. z dedykowanym napisem, wzorem lub
grawerem. Takie upominki robi 24% osób kupujących prezenty. Najchętniej obdarowują
w ten sposób bliskich osoby w wieku 34-44 lata, zarówno kobiety jak i mężczyźni i osoby
wychowujące dzieci w pojedynkę oraz członkowie wielopokoleniowych rodzin.

Najtrudniej według badanych jest kupić prezent żonie lub teściowej, a także dziewczynie.
Niezależnie od płci, wieku i statusu rodzinnego badanych, to kobiety były znacznie częściej
wskazywane w tym zestawieniu. Podobnie też jak rok i 2 lata temu, więcej problemów ze
zdeﬁniowaniem co, komu kupić, mają panowie.

Podobnie jak w latach wcześniejszych, zakup wszystkich prezentów zajmie badanym
najczęściej 1-2 tygodnie. Co prawda, warto zauważyć, że coraz częściej wskazujemy też,
że cały proces zakupowy potrwa 2-4 tygodnie - czyli sporo dłużej. W jeden dzień „uwinie
się” z prezentami zaledwie 4% badanych.

Ile czasu przeważnie zajmuje Ci zakup wszystkich prezentów?
N=885, badani kupujący prezenty,
Badanie „Ulubione prezenty Polaków 2018”
2018
2017
2016
2015

42%
36%
33%

17% 16%
8% 7%
5% 5%

4-6 tygodni

14%
12%

31%

29%

20%
16%15%

19%
15%

13%

10%

9%
4% 3%
2%

3-4 tygodnie

2-3 tygodnie

18
8

1-2 tygodnie

kilka dni
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Najwięcej osób kupi prezenty świąteczne w pierwszej połowie grudnia (44%), ale jeszcze
w listopadzie zacznie je kupować 36% badanych. Wygląda na to, że zaczynamy robić
prezenty świąteczne coraz wcześniej. Dane Deloitte za 2017 rok wskazywały podobny
trend. Ro temu 23% Polaków deklarowało, że chce kupić prezenty w listopadzie, 39% w pierwszej połowie grudnia, a 21% - przed samymi Świętami.
Kiedy przeważnie kupujesz prezenty?
N=885, badani kupujący prezenty,
Badanie „Ulubione prezenty Polaków 2018”
44% 46%

36
37

7% 7%

1-2 dni przed Świętami

w pierwszej połowie grudnia

w drugiej połowie grudnia

3% 3%

w drugiej połowie listopada

8%

8%
1% 1% 1%

3%

0%

zależy od roku

11%

w Wigilię

13% 13%

w pierwszej połowie listopada

kupuję z dużym wyprzedzeniem,
jeszcze przed listopadem

3% 4%

20% 19%

18%

17%
6%

2018
2016
2015

40%

Według stanu na 18 listopada 2018, wszystkie prezenty kupił już co 10. badany. 27% osób
kupiło większość prezentów, a niektóre - 17%. Oznacza to, że 54% polaków zaczęło już
proces zakupu świątecznych podarunków. Najczęściej wszystkie prezenty zakupili już
mężczyźni, a także osoby, które trzymają się budżetów świątecznych.

Co Polacy zakupili już na Święta? Najwięcej badanych wskazuje kosmetyki, zabawki dla
dzieci i gry konsolowe. Dużo osób kupiło ubrania, a także książki. Na liście zakupów
pojawiają się też drony, smartfony i pokrowce na smartfony oraz konsole do grania.
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Jeśli już Polacy kupują prezenty w sieci, to przeważnie większość. 21% e-kupujących
prezenty zadeklarowało, że kupuje już w sieci w zasadzie wszystkie prezenty, a kolejne
27% - większość prezentów. Dodatkowo 40% jest zdania, że w tym roku kupi w Intrenecie
tyle samo lub więcej prezentów. Na zmniejszenie e-wydatków prezentowych wskazało
jedynie 15%. 47% jeszcze nie wie, gdzie dokona zakupów - „zobaczą, jak to wyjdzie w
praktyce”.
Które z określeń najlepiej opisuje Twoje zakupy prezentów online?
N=457, kupujący prezenty w sieci
Badanie „Ulubione prezenty Polaków 2018”

21%

27%

w zasadzie kupuję już w Internecie wszystkie prezenty
kupuję w Internecie mniej więcej połowę prezentów

24%

26% 3%

kupuję w Internecie większość prezentów
kupuję w Internecie tylko niektóre prezenty

nie wiem / nie dotyczy
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Mobilnie prezenty kupuje 48% internautów kupujących prezenty.

Prezenty kupowane w sieci mają, zdaniem Polaków, wiele atutów. 41% e-kupujących jest

40

zdania, że w sieci jest większy wybór. 31% docenia fakt, że może zrobić zakupy
„z przysłowiowej kanapy”. Co 4. uważa, że takie elektroniczne zakupy są mniej
czasochłonne (28%) i można łatwo porównać oferty (25%). 21% kupuje prezenty w sieci
ze względu na możliwość łatwego oddania lub wymiany produktu. Aż co 5. badany
wskazał, że nie lubi świątecznego zgiełku w sklepach stacjonarnych, dlatego wybiera
zakupy online. Dedykowane akcje typu Black Friday, czy Dzień Darmowej Dostawy są
argumentem dla 15% badanych.
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Polacy wolą dostawać prezenty - niespodzianki, a nie zamawiane. Niespodzianki preferuje
62% badanych, szczególnie kobiety i osoby dojrzałe - w wieku powyżej 55 lat. W związku
z tym zwykle nie wskazujemy bliskim, co chcemy dostać.

W jakiej formie spisujesz listę życzeń prezentowych?
N=240, badani spisujący listę życzeń,
Badanie „Ulubione prezenty Polaków 2018”

28%

25%

30%

34%
27%

33%
26%

25%
19%

25%
18%

21%

24%
18%
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spisuję listę w notatniku
i udostępniam na życzenie

publikuję dla znajomych listę
pożądanych prezentów
w dedykowanym serwisie /
aplikacji np. niespodzianka.pl

mówię bliskim wprost,
co chcę otrzymać

mówię najbliższej osobie,
a ona przekazuje ew. dalej,
co chcę otrzymać

piszę list do Św. Mikołaja

3%

5%

7%

żadne z powyższych

38%

2018
2016
2015

Tylko co 5. badany tworzy listę prezentową. Jeśli jednak już ją opracowujemy, to
korzystamy z nowoczesnych rozwiązań, jak dedykowane serwisy lub aplikacje. Co 4.
dzielący się swoimi pragnieniami prezentowymi, przekazuje je bezpośrednio w rozmowie,
a 23% pisze tzw. List do Św. Mikołaja. Wygląda na to, że wciąż część z nas lubi się bawić
atmosferą świąteczną.
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Prezenty podczas Świąt wciąż najczęściej przynosi Św. Mikołaj. Wskazuje na niego 42%
badanych. 2 lata temu było to 48%. Gwiazdor zawita w 12% domów, a w co 10. Gwiazdka,
Dziadek Mróz lub Dzieciątko.

Polacy wciąż utrzymują wśród dzieci wiarę w Św. Mikołaja. Dzieje się tak w przypadku 37%
rodziców. Dorośli Polacy, zapytani o to, w jaki sposób dowiedzieli się , że Mikołaj nie
istnieje, najczęściej wskazują na przypadek - rozmowę z innymi dziećmi w szkole lub
przedszkolu albo znalezienie w domu prezentów, zakupionych wcześniej przez rodziców.

W co 4. domu (26%) ktoś z rodziny przebiera się i rozdaje prezenty jako rzeczony Święty.

Kupowanie prezentów to dla Polaków przede wszystkim możliwość sprawienia komuś
radości (24%), a także ulubiony zwyczaj / tradycja (22%). 18% kupujący prezenty wyraża
swoją wdzięczność dla bliskich.
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Jako stresującą czynność, kupowanie prezentów wskazało 15% badanych, w większości
jednak przypadków zakupy prezentów wywołują w nas pozytywne emocje, jak radość
(30%), ekscytację (28%), zadowolenie (22%) i wdzięczność (17%). Jeśli chodzi zaś o powody
stresu, to przede wszystkim obawiamy się, czy prezent się spodobają (35%) i czy dotrą na
czas (31%).

Najlepiej świąteczną atmosferę podczas zakupów budują według Polaków kolejno: kolędy
które słychać w sklepach (35%), świąteczne zapachy unoszące się w sklepach (33%)
i świąteczny wystrój (33%). . Świąteczna atmosfera zakupów liczy się dla 51% badanych
kupujących prezenty.

W przypadku zakupów online, najlepiej na badanych działa świąteczny wygląd sklepów
internetowych (28%), a także inicjatywy typu Dzień Darmowej Dostawy (16%), jak również
inspiracja zakupowe przesyłane przez marki (18%) i informacje o ostatnim dniu zakupu
gwarantujący dostawę przed Świętami (18%).

Możliwość obdarowania bliskich to jedno z ważniejszych skojarzeń związanych ze
Świętami. Znalazła się zaraz za unikalną atmosferą przebaczenia, możliwością spotkania
i rozmowy z bliskimi i czasem odpoczynku.
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Jak pokazują dane zebrane w badaniu „Ulubione Prezenty Polaków”, obecnie wskazujemy jako pożądane
prezenty najczęściej elektronikę, a także dobre perfumy, dodatki modowe oraz książki i e-booki. Pytani
o wymarzony prezent wymieniamy różne modele smartfonów, smart zegarków, konsolę PS4, biżuterię
konkretnej marki, rower, tablet… Trzeba przyznać, że mamy dość ambitne życzenia.

W związku z tym, ciężko sobie wyobrazić, że jeszcze nie tak dawno, bo w 1973 roku OBOP alarmował,
że pomimo, że władza zamówiła import z Włoch, a obok produktów żywnościowych, egzotycznych grejpfrutów,
mandarynek i cytryn, także materiał na suknie wieczorowe, wykwintną galanterię damską, peruki, wyroby dziane,
zegarki szwajcarskie, libańskie wyroby złotnicze, tylko 50% dorosłych obywateli dostało prezent pod choinkę. Stało
się tak z powodu niskich zarobków i wysokich cen. Cytując dalej: Wśród prezentów królowały drobne artykuły
odzieżowe, a wśród nich szczególnym uznaniem cieszyły się czapki, szaliki i kapcie, w drugiej kolejności
obdarowywano się słodyczami, droższą odzieżą (buty, swetry), a dalej następowały kosmetyki i przybory toaletowe
(w tym do golenia dla panów) oraz bielizna damska i męska. Jedynie 2% otrzymało na Gwiazdkę książki. Wymarzone
prezenty były w tamtym czasie „wychodzone”, w większości praktyczne i pięknie pachniały pomarańczami,
rarytasami nie do dostania na co dzień. Prezentami były najczęściej towary trudnodostępne - żeby nie
powiedzieć niedostępne - w rzeczywistości PRL. Cieszono się z produktów wyposażenia domu, wódki, czy dawanych na wpół leganie - bonów. Wyczekiwano prezentów z Przedsiębiorstwa Eksportu Wewnętrznego
Pewex w postaci jeansów, koszul i innych ubrań, a także zestawów kosmetyków zawierających ekskluzywne
mydła Atlantic czy Fa. No cóż, lata 70-te i 80-te w Polsce to okres głębokiego komunizmu. Podczas, gdy dzieci
na Zachodzie już w tamtych czasach cieszyły się sprezentowanymi podczas świąt grami, czy kultową lalką
Barbie, dzieci w Polsce marzyły o czymś zgoła innym. Pod choinką chciały zobaczyć drewniane klocki, konia na
biegunach, psa na kółkach, którego potem wyprowadzały na spacery, czy sanki, na których wtedy było jeszcze
gdzie jeździć. Modne i pożądane były też szmaciane lalki. Prezentem, który cieszył wtedy i cieszy niezmiennie
od tamtych lat nie tylko dzieci są zaś książki. One jakoś się nie postarzały pomimo upływu trzydziestu lat. No,
może zmieniły formę na e-booki, a wtedy, w latach 80-tych były to pięknie ilustrowane Baśnie autorstwa braci
Grimm, czy Hansa Christiana Andersena. Dzieci za „żelazną kutyną” były w tym czasie już na etapie
żeleźniaków Hot Wheels, Walkie-Talkie, roweru BMX, czy gry Jenga. To wszystko dotarło i do nas… kilka lat
później. Podobnie jak ZX Spectrum, czyli pierwszy mały komputer domowy wyprodukowany przez Sinclair
Research, po raz pierwszy w 1982 roku.

Nie można zapomnieć także o Kostce Rubika wynalezionej w 1974 roku. Ta łamigłówka długo zaprzątała
umysły i małych i dużych, którzy otrzymali ją jako świąteczny prezent. Podobno sam Rubik układał ją po raz
pierwszy przez miesiąc. Kostka ma 43 tryliony kombinacji i tylko jedno prawidłowe rozwiązanie. Przez lata
wypracowano różne techniki pokonania Kostki. Kilka z nich to LBL, Corners First uznawana za metodę dla
początkujących (i pewnie większości z nas…), metoda Fridrich, metoda Rouxa, Petrusa czy Columns First.
Powstały też polskie metody, między innymi ZB (Zborowski-Bruchem) i ZZ speedcubing system. Podobno od
czasu powstania Kostką Rubika bawiła się 1/8 populacji świata. Która obecna zabawka może się poszczycić
takim wynikiem?
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Nadeszły lata 90-te i kapitalizm. W sklepach pojawiły się zachodnie marki, a razem z nimi nowe pragnienia
prezentowe. Niestety nie pojawiły się środki na spełnienie tych marzeń. Zaczęliśmy częściej oczekiwać
pierwszej drobnej elektroniki jak zegarki, czy przenośne odtwarzacze muzyki. Pod choinką pojawiły się
perfumy, biżuteria i markowe ubrania. Jeśli chodzi o dzieci, najczęstsze marzenie dziewczęce stanowił domek
dla lalek Barbie i same lalki Barbie oczywiście. Potem pojawiły się duże lalki mówiące i lalki wyglądające jak
niemowlaki. Chłopcy często marzyli o ﬁgurce Power Rangers i żeleźniakach.

Lata 90-te bo był także okres świetności Tamagotchi - elektronicznego breloczka z wirtualnym zwierzakiem,
pierwszy raz wyprodukowanego w 1996 roku. Wszyscy chcieli go mieć, najlepiej w wersji oryginalnej. W 1998
roku pojawił się też Furby, zwany przez wielu futrzaną elektroniczną kulką. Był interaktywny, reagował na
dźwięk, dotyk i głaskanie. Do tej pory trwają spory, czy zabawny zwierzak bardziej przypominał sowę czy
chomika. Niezapomnianym, wręcz bajkowym podarkiem był również kalejdoskop. Z mniej kosztownych
prezentów, małe dzieci na początku lat 90-tych pod choinką mogły znaleźć również kolorową skaczącą
sprężynę i czekoladki w opakowaniu ze świątecznym obrazkiem na wierzchu, którego ponumerowane
elementy otwierały się ujawniając co pyszniejsze czekoladowe kąski. Modne były też piłeczki kauczukowe
skaczące na niebotyczne wysokości, a za chwilę potem piłeczki przylepiające się do suﬁtu i powracające w kilka
sekund do właściwego kształtu. Z pewnością w wielu domach na suﬁcie , czy ścianach do tej pory widać ślady
tych bardzo „edukacyjnych” zabawek.

Nie można zapomnieć też o klockach Lego, które pojawiły się pod wieloma choinkami w Polsce na przełomie
80-tych i 90-tych lat. To produkt legenda, o którym marzą dzieci niezależnie o roku i panującego ustroju,
a często nie tylko dzieci. Zmieniają się zestawy klocków, używane kolory, dodatki, ale jeśli znajdziemy w piwnicy
pudło klocków z lat 90-tych możemy być pewni, że nasze dzieci będą mogły dodać je do swojej kolekcji
i zbudować jedną wielką międzypokoleniową budowlę. Od tego roku możemy być też pewni, że nadepnięcie na
legendarny klocek nie będzie już wywoływać tak nieprzyjemnych odczuć bo powstały w końcu kapcie Lego
chroniące nasze stopy.

W latach 90-tych także młodzież miała specyﬁczne marzenia. Przykładowo były to jeansy, najlepiej Levis’y
„pięćsetjedynki”. Każdy modny małolat musiał mieć w szaﬁe choćby jedną parę. Obecnie ten klasyczny model
wciąż jest popularny, ale już nie gości w naszych domach w grudniu jako świąteczny prezent. Inne pragnienie
młodych tamtych lat to Martensy albo Grindersy. W latach 90-tych te „buciory” zwane też glanami wkroczyły
odważnie z ulicy na salony. Przestały być noszone tylko przez przedstawicieli subkultur. Teraz wręcz wypadało
je mieć i ówcześni rodzice zaczęli je tolerować. Nosili je zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Za ten prezent trzeba
było jednak sporo zapłacić.
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Modna była również konsola do gry Pegasus, podróbka japońskiej konsoli Nintendo, składana podobno na
Tajwanie przez anonimowego, owianego tajemnicą producenta z myślą o dwóch europejskich rynkach polskim i jugosłowiańskim. „Chodziła” na niej większość gier, które były pirackimi kopiami gier na Nintendo
produkowanymi w Rosji i Chinach, wtedy jednak nikt się prawami autorskimi nie przejmował… To produkt
wręcz kultowy dla dzisiejszych trzydziestolatków, obecnie zastąpiony przez nowocześniejsze PS4, inne modele
Nintendo i XBOX. Był jeszcze Pager, który chwilową popularność w latach 90-tych zdobył dzięki amerykańskim
ﬁlmom, gdzie używali go nagminnie ludzie sukcesu. Nie doczekał się jednak tak wielkiej popularności jak
choćby Pegasus, a teraz do ciągłego bycia „w zasięgu” służy nam już smartfon.

W roku 2001 serca wszystkich, nie tylko dzieci i młodzieży, zdobył iPod od Apple, rewolucja w odtwarzaniu
muzyki, następca dwóch wynalazków ﬁrmy Sony - Walkmana z 1979 roku i Discmana z 1984 roku. Do września
2010 roku sprzedało się go 275 mln sztuk. Doczekał się siedmiu generacji i był wielokrotnie kopiowany, a jego
nazwa stała się nazwą generyczną oznaczającą przenośny odtwarzacz muzyki, a potem i wideo. Dzieci w tych
latach zaczęły się fascynować zabawkami przedstawiającymi postaci z bajek, a właściwie pełnometrażowych
ﬁlmów dla dzieci. Ogromną popularność zdobył Buzz Lightyeer, bohater z Toy Story. Lego też stało się bardziej
bajkowe i pod choinką można było zobaczyć zestaw z najnowszych superprodukcji, jak Gwiezdne Wojny, Piraci
z Karaibów, wspomniana Toy Story, Avatar, Auta, Świat Jurajski, a nawet Władcy Pierścieni i Hobbit.

Rok 2000 i lata późniejsze to czas kiedy prezenty zaczęły zmieniać się dynamicznie z roku na rok, szczególnie
jeśli chodzi o preferowane marki i styl. W kolorowych magazynach kobiecych pojawiły się inspiracje
i sugerowane listy prezentowe: Jak zachwycić tatę lub teścia?, Jak zachwycić mamę?, 10 najlepszych prezentów
dla niego, 10 najlepszych prezentów dla niej… Wkrótce potem odkryto, że to panowie bardziej potrzebują
takich list i pojawiły się one również w męskich magazynach, a jeszcze chwilę później w czytanych przez
mężczyzn serwisach internetowych. Zaczęto też publikować czarne listy prezentowe, o których kiedyś tylko
szeptano albo w ogóle nie istniały w naszych głowach ze względu na to, że w latach 70-tych, 80-tych i częściowo
90-tych prezenty zaspokajały nasze realne, codzienne potrzeby, a nie zachcianki.

Jeśli wierzyć kolorowym magazynom, w latach dwutysięcznych kupowano na prezent podobne kategorie
upominków świątecznych jak obecnie, czyli kosmetyki, ubrania, bieliznę, dodatki, biżuterię, produkty
wyposażenia domu i słodycze, które już wtedy znajdowały się na czarnej liście prezentów niepożądanych.
Najczęściej kupowano te produkty w wersji limitowanej, markowej i bardziej ekskluzywnej niż codzienna i ta
praktyczna, podstawowa z lat 80-tych i 90-tych. To była nowość. Podobnie jak dedykowane na święta kolekcje
ubrań i biżuterii. Pojawiło się kilka nowych kategorii produktów, które zagościły pod niektórymi choinkami w co
zamożniejszych domach, a były to kompaktowy aparat cyfrowy, ekspres do kawy, który zmienił nawyki kawowe
dużej części obdarowanych Polaków, czy designerskie elementy wyposażenia wnętrz.
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Bardziej masowym, przystępnym cenowo i chętnie dawanym prezentem stały się w tym czasie ﬁlmy na DVD.
Wraz z otwarciem Polski na Europę jako prezenty pojawiły się też albumy pokazujące inne kraje i przewodniki
po innych krajach zapowiadające przyszłe wojaże. Kilka rodzajów produktów pokazało swoje, zmienione
w przeciągu lat oblicze, przykładowo wrotki z lat 80-tych, które ustąpiły pola deskorolce w latach 90-tych
i rolkom w latach dwutysięcznych. Podobnie rower BMX z lat 80-tych, zastąpiony w latach 90-tych popularnym
„góralem”, a potem coraz bardziej zaawansowanymi rowerami z aluminiową ramą z mnóstwem przerzutek
i w końcu rowerami miejskimi w stylu retro.

Zegarki a’la Casio i Citizen z lat 80-tych przeistoczyły się w latach 90-tych w nie do końca estetyczne zegarki z
kalkulatorem by potem zrobić miejsce dla zaawansowanych zegarków sportowych lub eleganckich zegarków
dla nowoczesnego businessman’a i businesswoman, a w 2015 - dla zegarków smart. W latach dwutysięcznych,
ze względu na obﬁtość rynku i wachlarz dostępnych ofert, generalnie coraz ciężej jest wskazać prezentyszlagiery.

Większość z nas dawała sobie podobne kategorie produktów w roku 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006… aż w 2007 pojawił się iPhone i stał się znowu najbardziej pożądanym prezentem i kategorią samą
w sobie i tak pozostało w latach 2015, 2016, 2017, jak i 2018.
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2018
2007
2001

markowe Perfumy
laptop
konsola PS4
smart zegarek
markowa biżuteria
tablet
iPhone
iPod

Lata dwutysięczne

Ekspres do kawy
Kompaktowy aparat
Filmowe Lego

1998

Furby

1996

Tamagotchi

Discman
Walkmen
Lego

Lata 90-te

Pegasus
Power Rangers
501

1982
woda kolońska

ZX Spectrum

Kostka Rubika
przybory toaletowe

Lata 80-te

BMX
torcik wedlowski
radiomagnetofon Wilga
ciuchy z Pewexu
adapter Bambino
pomarańcze
wódka
wrotki
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Dane na podstawie artykułów i raportów dostępnych w Internecie oraz zbiorach Biblioteki Narodowej, m.in. 121 pomysłów
na Gwiazdkowe Prezenty, artykuł w magazynie Świat Kobiet, nr 12, grudzień 2009; Co piąty Polak kupuje prezenty na kredyt,
artykuł w serwisie polskieradio.pl, 2014; Do sklepów, hej pasterze, Michał Kuźmiński, Tygodnik Powszechny, nr 49, 2009;
Jakie prezenty kochamy?, artykuł w serwisie newseria.pl; Lista najbardziej denerwujących prezentów, artykuł w serwisie
hotmoney.pl; Opłatek z Bierutem i uszka z mięsem, Karolina Wichowska, W sieci, nr 50, 2013; Pomarańcze są, śledzie są,
baleron bywa, Barbara Dziedzic, Polska, nr 103, 2012; Prezent w wymiarze praktycznym, Maciej Miłosz, Uważam Rze, nr 51,
2012; Prezenty dla niej i dla niego, artykuł w magazynie Claudia, nr 12, grudzień 2009; Prezenty lat 90-tych, artykuł
w serwisie iprezenty.pl; Świąteczne prezenty sprzed lat, artykuł w serwisie warszawa.naszemiasto.pl; Świąteczne zakupy
sprzed lat, artykuł w serwisie gniezno24.pl; Propozycje prezentów, artykuły w magazynie Tina, nr 26, grudzień 2012
oraz nr 27, grudzień 2011; Propozycje prezentów, artykuł w magazynie Poradnik Domowy, nr 12, grudzień 2012, nr 12,
grudzień 2008; Propozycje prezentów, artykuł magazynie Świat Kobiety, grudzień 2008; Propozycje prezentów, artykuł
w magazynie Claudia, nr 12, grudzień 2007; Propozycje prezentów do 20 zł, 50 i 100 zł, artykuł magazynie Świat Kobiety,
grudzień 2012
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Prezenty świąteczne są dziś ważnym elementem polskich Świąt Bożego Narodzenia. Ten miły zwyczaj
praktykują mieszkańcy na całym świecie, którzy chętnie obdarowują swoich najbliższych. Nie wszędzie
przybiera to jednak podobną formę, jak w naszym kraju. Znaczne różnice dostrzec można m.in.
w przypadku terminu, w jakim wręczamy sobie prezenty, jak również w postaci, która te prezenty przynosi.

W Hiszpanii prezenty rozdawane są 6 stycznia, w święto Trzech Króli, na pamiątkę darów otrzymanych przez
Jezusa od mędrców ze Wschodu. Wtedy - wedle tradycji - do miasta zawija statek, który na swym pokładzie
przywodzi mędrców wraz z ich wielbłądami. Hiszpanie podczas tego święta odwiedzają znajomych i rozdają
prezenty, które dzieciom przynoszą właśnie Trzej Królowie. Najmłodsi w zamian za podarki przygotowują im
słodycze i kostki cukru dla wielbłądów.

W Wielkiej Brytanii w wigilijny wieczór wywiesza się za drzwi skarpety, aby nazajutrz znaleźć w nich prezenty
(niektórzy odwdzięczają się kieliszkiem alkoholu dla Mikołaja i marchewką dla renifera). Większe podarunki
znajduje się również pod choinką, a rozpakowuje się je przez cały świąteczny dzień, co jakiś czas otwierając
kolejny pakunek. Co ciekawe - Londyn jest ojczyzną pierwszych kartek z życzeniami. W 1846 roku Jon Horsley
z Anglii zaprojektował pierwszą kartkę świąteczną z napisem "Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku”.

We Francji dzieci wierzą, że to mały Jezus przynosi im prezenty, które w wigilijną noc wkłada do bucików
ustawionych przy kominku, natomiast we współczesnej Rosji bardziej uroczyście, niż Boże Narodzenie,
świętowana jest noc z 31 grudnia na 1 stycznia. To czas prezentów, które Rosjanom przynoszą Dziadek Mróz
i jego wnuczka Śnieżynka. Boże Narodzenie jest obchodzone po świętach Nowego Roku, 7 stycznia.

Obdarowywanie się prezentami jest bardzo ważnym elementem Świąt w Stanach Zjednoczonych.
W każdym domu pod choinką znajdują się liczne prezenty, a ich otwarcie następuje w świąteczny poranek
przed śniadaniem.

W Australii również nie brakuje prezentów, które można znaleźć pod choinką, w ogromnej wełnianej
skarpecie. Australijczycy rozdają je bliskim w domu, po powrocie z „wielkiej uczty” na plaży - „Carols by
candellight”. To zwyczaj wieczornego gromadzenia się w parkach lub na plażach i wspólnego śpiewania kolęd
i piosenek świątecznych przy świecach. Często zdarza się, że całe rodziny spędzają czas świąteczny na plaży,
np. przy grillu. Ze względu na wysokie temperatury, Mikołaj nierzadko przychodzi w…japonkach. Oprócz tego
Australijczycy wysyłają wszystkim znajomym kartki świąteczne, a otrzymane prezentują sobie nawzajem pod
choinką.
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W JAKI SPOSÓB ZREALIZOWALIŚMY BADANIE?

★

Badanie „Ulubione Prezenty Polaków” zrealizował na zlecenie Allegro instytut badawczy Mobile Institute.

★

Przeprowadzono je w dniach 13.11.2018 -18.11.2018.

★

Zebrane zostały opinie 1584 Polaków.

★

Wykorzystano responsywne ankiety CAWI (Computer-Assisted Web Interview) emitowane w sieci Internet.

★

Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej i odpowiada - pod względem płci,
wieku i wielkości miejsca zamieszkania - strukturze Polaków w wieku 15 i więcej lat korzystających
z Internetu.

★

W analizie wzięte zostały pod uwagę tylko kompletne ankiety.

33

