
*źródło:  *Badanie „Dzień kobiet oczami Polek” zostało zrealizowane przez serwis
                      Prezentmarzeń na próbie 671 kobiet w formie ankiety online oraz w centrach 
                      handlowych w lutym 2019

2. Czy obchodzi
     Pani Dzień Kobiet?

4. Jakich życzeń nie lubi Pani otrzymywać?

5. Jakie życzenia lubi
     Pani otrzymywać? 

7. Co lubi Pani w Dniu Kobiet?

8. Jak lubi Pani spędzać Dzień Kobiet? 

9. Jak nie lubi Pani spędzać Dnia Kobiet?

10. Co chciałaby Pani
        odczuć w Dniu Kobiet?

12. Z kim lubi Pani
       spędzać Dzień Kobiet?

14. Jaki upominek chciałaby Pani otrzymać z okazji Dnia Kobiet? 

15. Jaki upominek jest najgorszym prezentem według Pani?

16. Z jakiej kategorii prezenty Pani lubi?

17. Jeśli prezent w formie przeżycia to jaki?

18. W jakiej kwocie otrzymuje Pani zazwyczaj prezent?

13. Z kim nie lubi Pani
       spędzać Dnia Kobiet?

11. Czego nie chciałaby Pani
       odczuć w Dniu Kobiet

6. Czego nie lubi Pani
     w Dniu Kobiet?

3. Kto najczęściej w Pani otoczeniu
      pamięta o Dniu Kobiet?
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więcej seksu, mniej seksizmu

26% miłość, uwagę i zrozumienie

21% szacunek, uznanie i wdzięczność

14% troskę i opiekuńczość

7%

23%

28%

prawdę i równouprawnienie

36%

wychodząc na siłę,
żeby odbębnić świętowanie

30%

w domu przed
telewizorem

25%

udając, że to
zwykły dzień

11%

świętując w dom
przy ciastku

<18

19%

18-24

inne
kobiety

że, tego dnia mogę
poczuć się wyjątkowo

że, mogę gdzieś wyjść
i miło spędzić czas

że, jest to święto
doceniające kobiety

31%

25-34

22%

35-44

13%

45-55

11%

55>

1. Wiek

do 50 zł od 50 do 100 zł od 100 do 300 zł powyżej 300 zł

mój partner, mąż mój ojciec lub brat

znajomi,
przyjaciele

nikt nie
pamięta

koledzy
w pracy

przemyślane, takie gdzie
widać że ktoś mnie zna

serdeczne, w których jest chęć
spełniania moich marzeń

dotyczące zdrowia,
bo ono jest najważniejsze

kiedy ktoś życzy, abym była
przede wszystkim szczęśliwa 

nacisku na komercjalizację
i kiczowatych prezentów

niepotrzebnych, koniecznych
uścisków Panów, którzy nie są bliscy

konieczności obchodzenia
ze względu na płeć

niezręcznych sytuacji,
kiedy ktoś zapomina o święcie
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7%

42%

34%

16%

8%

prywatnych, żebym założyła
rodzinę miała męża i dzieci

34%

materialnych, pieniędzy,
samochodu, domu

11%

dotyczących wagi, żeby
udało Ci się schudnąć

27%

ogólnych, żeby Ci się
dobrze wiodło

9%

dziwnych wierszyków
w formie życzeń

12%

dotyczących składającego,
żebyś była dla mnie milsza

7%

43%

22%

11%
9%
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że, mogę otrzymać
niespodziankę

to, że mężczyźni
mogą się wykazać

w restauracji
lub kinie

 relaksując sięrobiąc coś
niestandardowego
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16%6%

na wyjeździe

niemiłych
i sarkastycznych

komentarzy

19%
obowiązku

zorganizowania
niespodzianki

15%
wymuszonych,

życzeń z powinności

15%
poczuć się olana

tego, że nie
jestem ważna

tylko z partnerem
w romantyczny sposób

z rodzicami

21%
z dziećmi

37%
z kolegą

14%
z przyjaciółkami

29%cenię sobie relaks
z przyjaciółką

37%wesoło,
z rodziną

11%często spędzam ten dzień po
prostu sama odpoczywając

symboliczny, kwiaty
lub czekoladki

niestandardową
niespodzianką

np. sesję zdjęciową,
zakupy ze stylistką

romantyczną
kolację

prezent w formie
przeżycia np.

masaż relaksacyjny,
lekcję tańca
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goździki i rajstopy,
rodem z PRL

atrakcje na siłę,
czyli kino na które
nikt nie ma ochoty

prezent kupiony
przez przypadek

na szybko

kiczowate
gadżety

relaks i uroda
np. pobyt w SPA

17%
aktywne np.

indywidualna lekcja
pole dance

7%
ekstremalne

np. przejażdżka 
uksusowym samochodem

kreatywne np.
warsztaty kulinarne

19%
kulinaria i degustacyjne
np. romantyczna kolacja

dla dwojga

dzień w SPA
16%

7%

7%

4%

11%

6%

10%

11%

9%

19%

masaż
relaksacyjny

sesję zdjęciowąlekcję tańca

sesję floating lot w tunelu
aerodynamicznym

skok ze
spadochronem

porady stylisty,
zakupy ze stylistą

przejażdżkę luksusowym
samochodem

niestandardowe
warsztaty kulinarne
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