Wiek

Płeć

14%

15%

<18

18-24

33%

67%

25-34

wieś

15%
20%

miasto do 50 tys.

miasto od 50 tys.
do 150 tys.

42%
12%

30%

35-44

6%

4%

45-55

>55

Wykształcenie

Miejsce zamieszkania

11%

31%

miasto od 150 tys.
do 500 tys.

49%

średnie

43%

wyższe

6%

zawodowe

2%

podstawowe

miasto powyżej 500 tys.

Główne źródło dochodu twojego gospodarstwa domowego:

prowadzenie działalności
gospodarczej

praca dorywcza

39%

10%
6%

36%

tak, wiele osób mnie
też tak postrzega

32%

nie, ale dążę do tego

27%

zdecydowanie tak

2%

Co jest dla ciebie ważne?

nadążanie za nowinkami
technologiczymi

32%

realizowanie swoich
planów i marzeń

27%

13%

tak, zarówno marzenia
bliskich, jak swoje

16%

zdecydowanie tak

nie, robię i realizuję plany

11%

komfort
emocjonalny

Z jakimi sferami życia są najbardziej
związane twoje marzenia?

Czy starasz się spełniać
marzenia?

31%

podnoszenie
standardu życia

28%

niestety nie

42%

przychody z inwestycji
(nieruchomości, akcje itp.)
działalność rolnicza

Czy postrzegasz siebie jako
osobę zarabiającą coraz lepiej
lub na tyle dobrze, aby
prowadzić wygodne życie?

5%

3%

40%

praca na etacie

inne

czekam, aż same
się spełnią

48%

z atrakcyjnym spędzaniem
czasu wolnego

28%

z udanym życiem
rodzinnym

16%

z udanym życiem
zawodowym

8%

z udanym życiem
uczuciowym
w wolnym związku

Czym według Ciebie jest luksus w dzisiejszych czasach?

40%

22%

niezależność
finansowa,
pozwalająca
realizować
plany i marzenia

15%

posiadanie
zabezpieczenia
materialnego,
umożliwiającego
prowadzenie
wygodnego życia

12%

to niemartwienie
się o swoją
przyszłość

11%

podróżowanie
bez ograniczeń
finansowych

czas dla siebie
i dla swoich bliskich

Z jakimi zainteresowaniami są związane twoje marzenia?

39%

28%

10%

6%

z atrakcyjnym
spędzaniem czasu wolnego,
pozwalającym kolekcjonować
przeżycia

z podróżami

z motoryzacją

ze sportem

6%

6%

z elektronniką

3%

z inwestycjami

2%

z modą

z kulturą

O czym twoim zdaniem marzą głównie Polacy?

o ekstremalnych przeżyciach jak
np. lot balonem, skok na bungee
o rzeczach materialnych jak
dom, samochód

28%

32%

4%

o relaksie i beztroskim spędzaniu
czasu np. weekend w SPA,
wakacje all inclusive

19%
6%

o rzeczach niematerialnych, ale
związanych z pozytywnymi
emocjami np. podróże

11%

o miłości

o zdrowiu dla siebie
i najbliższych

O jakich formach spędzania czasu wolnego marzą Polacy?

30%

25%

17%

11%

rozrywki w powietrzu,
np. skok ze spadochronem,
lot paralotnią, lot awionetką

relaks w spa, masaże,
zabiegi kosmetyczne

rozrywki za kierownicą np.
jazda luksusowym,
sportowym samochodem
albo off road

rozrywki w wodzie
np. nurkowanie,
flyboard, przejażdżka
łodzią motorową

7%

5%

3%

rozrywki w powietrzu,
np. skok ze spadochronem,
lot paralotnią, lot awionetką

aktywne uprawianie
sportów np. fitness,
jazda na rowerze

Co twoim zdaniem sprawia,
że marzenia spełniają się?

39%

17%

Czy prezent w formie przeżycia jest
dobrym pomysłem na spełnienie
marzenia bliskiej osoby?

status materialny

osobowość

10%
9%

pomoc bliskiej osoby

uśmiech losu

5%

kreatywne
rozrywki np. kurs fotografii,
rysunku

gry komputerowe

determinacja w ich realizacji

20%

2%

fantazja

41%

tak, sam/a chciałbym
chciałabym taki otrzymać

35%

tak, to świetny pomysł

16%

tak, pod warunkiem
że znamy marzenia
bliskiej osoby

5%

nie wiem, ale może kiedyś
skorzystam z takiego
rozwiązania

3%

chyba nie

Gdybyś mógł sam/mogła sama otrzymać jeden z prezent w formie przeżycia
z poniższej listy, który wybrałbyś/wybrałabyś?

37%

lot balonem

18%

skok ze
spadochronem,
skok na bungee

3%

flyboard

Czy łatwiej jest Tobie
spełniać marzenia
czyjeś czy swoje?

14%

14%

przejażdżka
luksusowym
samochodem lub
jazda off road

dzień w SPA

3%

35%

lot motolotnią/lot
motoparalotnią lub
lot awionetką

2%

kurs tańca,
kurs rysunku,
kurs fotografii

sesję zdjęciową
dla siebie

Czy masz listę marzeń?

36%

65%

9%

łatwiej spełniać
marzenia bliskich

łatwiej spełniać
swoje marzenia

nie

25%
20%

tak, co roku ją aktualizuję

19%

Czy aby spełnić marzenie
(wybierz jedną odpowiedź):

nie, ale zamierzam ją zrobić

Czy aby osiągnąć cel, spełnić swoje
marzenie wolisz oszczędzać czy
wziąć mały kredyt?

55%

chcesz, aby było
dostępne
jak najszybciej

kiedyś ją przygotowałem/am
i odznaczam spełnione marzenia

48%

45%

na małe marzenia wolę
zaciągnąć kredyt na
duże oszczędzać

43%

dążysz do celu
małymi kroczkami

9%

nie lubię kredytów,
wolę oszczędzać

wolę wziąć kredyt,
bo nie chcę czekać

Jakbyś opisał/a siebie?

46%
lubią aktywnie
spędzać czas

35%
zawsze jestem
gotowy/gotowa,
aby poznawać
coś nowego

12%

7%

lubię ciszę
i spokoj

najbardziej lubię
to co już znam

Badanie sondażowe „O czym marzą Polacy w 2021 roku?" zrealizował w formie ankiety online
serwis Prezentmarzeń w sierpniu 2021. W badaniu wzięło udział 1226 respondentów.

