Święta

w czasie
pandemii

Covid-19
Wiek

Płeć

57%
20%

5%

37%

63%

<18

18-24

33%

79%

tak

16%

mam nadzieję, że nie

5%

nie

Czy będziemy krócej spędzać
czas z rodziną przez
koronawirusa?

3%

27%

będziemy większość prezentów
kupować przez Internet

7%

nie będziemy wyjeżdżać na święta

4%

nie zmieni się nic, święta będą
takie same jak co roku

będziemy je spędzać
w mniejszym gronie,
martwiąc się o resztę rodziny

23%

możemy się zarazić

przygotowania zajmą
więcej czasu, bo będziemy
je realizować sami

12%

Czy pandemia zmniejszy liczbę
osób przy świątecznym stole?

60%

25%

niepokój, jak epidemia
zmieni świąteczną atmosferę

22%

podekscytowanie na nadchodzący
magiczny czas mimo pandemii

19%

zdenerwowanie, ponieważ będzie
trudniej wszystko przygotować

18%

stres, czy ze wszystkim zdążymy

16%

radość, ponieważ mimo pandemii
zbliża się niezwykły czas z rodziną

tak, będą tylko najbliższe osoby

tak, ale pozostaje jeszcze
kontakt przez skype

23%

nie, zawsze świętujemy
kameralnie

11%

nie, święta to ważne
wydarzenie i będą wszyscy

6%

Czy pandemia wpłynie
na prezenty, które chcemy
podarować bliskim?

Czy zwiększymy dystans
podczas Świąt z powodu
pandemii?

39%

nie, święta to czas bliskości
i tak pozostanie

38%

nie, ponieważ będziemy
ze zdrowymi osobami

tak, za wszelką cenę
będziemy chcieli upominkiem
sprawić radość bliskim

28%

25%

tak, nie będziemy się
przytulać z dziećmi

tak, będziemy chcieli
spełnić ich marzenia

tak, będziemy bardziej
odważni w nabywaniu
niestandardowych
prezentów

24%

tak, nie będzie się całować
podczas składania życzeń

2%

nie wiemy jak
będą wyglądały
w rzeczywistości

trudniej będzie nabyć
wszystkie prezenty

16%

Jakie emocje mogą nam
towarzyszyć podczas
przygotowań do świąt
w Covid -19?

21%

>55

29%

21%

nie, kiedy wyjeżdżam
na święta nie będę
skracać wyjazdu

45-55

święta spędzimy
w bardziej kameralnym gronie

tak, w ogóle nie planuje
w tym roku świąt
z rodziną przez pandemię

19%

35-44

będziemy bardziej oszczędzać
na przygotowaniach do świąt

28%

nie, i tak zazwyczaj spędzam
tylko 2-3 dni z bliskimi

2%

Co będzie nas najbardziej stresowało
podczas w świat w tym roku?

tak, od razu zaplanuję
tylko Wigilię z bliskimi

38

5%

Jak pandemia w Polsce może
zmienić charakter tegorocznych
świąt bożonarodzeniowych?

Czy tegoroczne święta
będą inne niż w pozostałych
latach przez pandemię?

40

25-34

11%

16%
7%

tak, upominki będą w tym
roku bardziej skromne

nie, bo święta to czas
zakupowego szaleństwa

Jakie prezenty pozwoliłyby się odstresować w tym trudnym czasie?

wyjazd w góry lub nad morze

voucher na
relaksacyjny masaż

12%

25%

pobyt w SPA

20%
23%

20%

zabiegi pielęgnacyjne

z dreszczykiem emocji
np. skok na bungee

Co mimo pandemii powoduje,
że święta mogą być wyjątkowe?

31%

Jaki świąteczny zwyczaj może
mieć największe znaczenie
dla Polaków podczas
Bożego Narodzenia w pandemii?

31%

22%

dobra, rodzinna atmosfera
przy świątecznym stole

posiłek świąteczny
z najbliższymi

możliwość podarowania
i otrzymania prezentów

22%

16%

ubieranie
choinki

wspólne
ubieranie
choinki

6%

obdarowywanie
się prezentami

19%

19%

obecność najbliższych
i wspólnie spędzony czas

29%

wspólne
śpiewanie
kolęd

dzielenie się
opłatkiem

5%
śpiewanie
kolęd

Czy święta Bożego Narodzenia obchodzone
w pandemii zmienią swój charakter?

33%

tak, będą mniej radosne

28%

nie, nadal to czas przede
wszystkim na spotkania
z bliskimi

24%

nie, nawet pandemia
nie zmieni charakteru świąt
i świątecznych zwyczajów

15%

tak, będą mniej komercyjne
i skromniejsze

Gdzie będziemy nabywać upominki świąteczne podczas pandemii?

46%

31%

17%

6%

głównie w sklepach
internetowych
i na platformach
aukcyjnych

w serwisach internetowych
oferujących niestandardowe
prezenty czy prezenty
w formie przeżyć

w sklepach stacjonarnych

będziemy częściej
je sami przygotowywać

Czy mimo pandemii będziemy podarowywać sobie
nadal świąteczne upominki?

37%

33%

21%

6%

3%

tak, bo to miły gest,
sprawiający dużo radości,
a tego teraz potrzebujemy

tak, bo to jedna
z ważniejszych,
świątecznych tradycji

tak, bo tak możemy
okazać swoje uczucia
najbliższym

raczej
ograniczymy się
do upominków
tylko dla dzieci

raczej prezenty
zamienimy na
symboliczne,
drobne upominki

Na co przeznaczymy
największą część
świątecznego budżetu?

54%
28%
18%

Jak będziemy finansować święta?

40%

38%

na prezenty
dla bliskich

12%
na jedzenie

na świąteczny
wystrój

z bieżących dochodów

zadłużając się na karcie kredytowej

5%
5%

z oszczędności

z pożyczki, kredytu gotówkowego
lub ratalnego
z pożyczki od innych
członków rodziny bądź przyjaciół

Jaką kwotę przeznaczamy na zakup prezentu dla bliskiej osoby?

19%
do
100zł

36%
od 100
do 200zł

31%
od 200
do 300zł

10%
powyżej
300zł

Badanie "Święta w czasie pandemii COVID-19 " zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń
na próbie 982 respondentów w formie ankiety online w listopadzie 2020 roku.

4%

powyżej
500zł

