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INFORMACJE
O BADANIU

CEL

PRÓBA

Głównym celem badania było poznanie zwyczajów warszawiaków
związanych z korzystaniem z targowisk i samodzielnych ulicznych
stanowisk handlowych oraz opinii o nich.

Reprezentatywna próba mieszkańców
Warszawy w wieku 15+, N=1000

Zakres tematyczny:
• Zwyczaje związane z zakupami ogółem
• Zwyczaje związane z zakupami na targowisku
• Motywacje wyboru zakupów na targowisku
• Ocena targowiska i propozycja zmian
• Zwyczaje związane z zakupami na samodzielnym stoisku
handlowym na ulicy
• Motywacje wyboru zakupów na stoisku handlowym
• Ocena stoiska handlowego

TECHNIKA
Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI)

TERMIN
Październik 2019 r.

WYKONAWCA
KANTAR Polska S.A.

W raporcie część wyników zestawiono z badaniem z 2009 r.
Technika: wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI)
Próba: reprezentatywna próba mieszkańców Warszawy w wieku 15+, N=809
Termin: listopad 2009 r.
Wykonawca: MillwardBrown SMG/KRC

Ze względu na zaokrąglenia wartości po przecinku, w niektórych przypadkach dane na wykresach mogą nie sumować się do 100 proc.

Informacje o badaniu
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PODSUMOWANIE

Nawyki konsumenckie – drobne i większe zakupy

Zakupy na targowisku

Ponad połowa mieszkańców Warszawy (53%) drobne zakupy robi 2-3 razy
w tygodniu. W porównaniu z 2009 r. spadła liczba osób robiących drobne zakupy
codziennie (z 44% do 36%, czyli o 8 punktów procentowych). Drobne zakupy
warszawiacy zazwyczaj robią głównie w sklepach osiedlowych (58%), w drugiej
kolejności w supermarketach/ dyskontach (34%). Targowisko wskazało 7%
badanych.

W 2019 r. 69% mieszkańców Warszawy przyznało, że zdarza im się robić zakupy
na bazarze/ targowisku – to o 4 punkty procentowe mniej niż 10 lat wcześniej.
Według osób korzystających z targowisk wyróżniają się one przede wszystkim
świeżością produktów (56%), wysoką jakością, czyli pochodzeniem wprost od
producenta, naturalnością (38%). Badani doceniają też duży wybór produktów
(23%) oraz niskie ceny (15%).

Blisko połowa mieszkańców Warszawy (49%) większe zakupy robi raz
w tygodniu. W porównaniu z 2009 r. wzrosła liczba osób robiących większe
zakupy 2-3 razy w tygodniu lub częściej (z 3% do 8%, czyli o 5 punktów
procentowych). Równocześnie spadła liczba osób robiących większe zakupy raz
w miesiącu lub rzadziej (z 33% do 21%, czyli o 12 p.p.). Większe zakupy
warszawiacy w zdecydowanej większości robią zazwyczaj supermarketach/
dyskontach (91%). Targowisko wskazało 3% badanych.

Zakupy na targowisku najczęściej robi się raz w tygodniu (27%) lub 2-3 razy
w miesiącu (24%). W porównaniu do 2009 r. wzrósł odsetek osób korzystających
z targowisk 2-3 razy w tygodniu lub rzadziej (z 21% do 26%, czyli o 5 p.p.).,
a spadł odsetek korzystających najczęściej. Zakupy na targowiskach robi się
najczęściej w soboty (52%) i piątki (37%).

69%

Klienci targowisk
wśród warszawiaków

Najbardziej popularnym towarem na targowiskach są warzywa i owoce (96%). Na
kolejnych pozycjach badani wskazali mięso, wędliny, ryby (27%), nabiał (13%)
oraz pieczywo (12%). W porównaniu z 2009 r. najbardziej wzrosła liczba
kupujących na targowiskach warzywa (+12 p.p.), a spadła kupujących pieczywo
(-10 p.p.) i nabiał (-9 p.p.).
Korzystający z targowisk najczęściej wybierają te znajdujące się w pobliżu miejsca
zamieszkania (77%). Najczęściej są one zlokalizowane blisko domu – w odległości
do 1 km (45%) lub pomiędzy 1-5 km (39%).
Warszawiacy najczęściej korzystają z następujących targowisk: Hala Mirowska,
Plac Szembeka, Wolumen, Hale Banacha i Zieleniak.

Podsumowanie
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Profil klienta targowisk
Klientów targowisk jest nieco więcej wśród kobiet (73%) niż wśród mężczyzn
(65%). Odsetek osób korzystających z targowisk rośnie wraz z wiekiem.
Najmłodsi warszawiacy w wieku 15-19 lat korzystają z nich najrzadziej (43%), zaś
najstarsi w wieku 65+ najczęściej (75%).
Mniej korzystających z targowisk jest wśród osób oceniających swą sytuację
materialną dobrze (67%). Nieco częściej zakupy na targowisku robią osoby
w średniej i złej sytuacji materialnej (po 73% w każdej z grup). Korzystanie
z targowisk różnicuje też w pewnym stopniu sytuacja zawodowa – więcej
korzystających jest wśród niepracujących (73%) niż pracujących (67%).

Ocena targowisk i propozycje zmian
Wśród różnych aspektów targowisk, z których warszawiacy korzystają, najlepiej
oceniana jest jakość artykułów, szerokość asortymentu i poziom bezpieczeństwa.
Średnie oceny otrzymały: poziom cen, ilość dostępnego miejsca oraz estetyka
i wygląd miejsca. Najgorzej oceniono możliwość płacenia kartą.
45% korzystających z targowisk nie widzi potrzeby zmian w miejscu, z którego
korzystają. Pozostali najczęściej postulują wprowadzenie możliwości płacenia
kartą (10%), lepsze możliwości zaparkowania samochodem (9%), więcej
przestrzeni między stoiskami i większe stoiska (9%) oraz poprawienie estetyki
bazaru (9%).

Podsumowanie
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Zakupy na stoisku handlowym na ulicy

Profil klienta stoisk handlowych na ulicy

Zakupy na samodzielnym stoisku handlowym na ulicy w ostatnim czasie zdarzało
się robić 29% warszawiaków. W opinii korzystających przewaga tych miejsc nad
innymi polega przede wszystkim na świeżości produktów (33%), ich dostępności
po drodze do/z pracy lub szkoły (29%) oraz wysokiej jakości produktów wprost od
producenta (21%).

Klientów samodzielnych stanowisk handlowych na ulicy jest nieco więcej wśród
kobiet (32%) niż wśród mężczyzn (24%). Z tej formy handlu najczęściej korzystają
osoby pomiędzy 25 a 54 rokiem życia (33% korzystających w tej grupie).

Zakupy na samodzielnym stoisku handlowym na ulicy cechuje mała częstotliwość.
Osoby z nich korzystające najczęściej robią je 2-3 razy w miesiącu (28%) lub raz
w miesiącu (21%) i zdecydowanie częściej w dni powszednie, niż w weekend.

Więcej korzystających z samodzielnych stanowisk handlowych na ulicy jest wśród
osób oceniających swą sytuację materialną dobrze (31%). Nieco rzadziej zakupy
tam robią osoby w średniej i złej sytuacji materialnej (po 24% w każdej z grup).
Korzystanie z tej formy handlu różnicuje też w pewnym stopniu sytuacja
zawodowa – więcej korzystających jest wśród pracujących (31%), niż
niepracujących (22%).

Na samodzielnym stoisku handlowym na ulicy zdecydowanie najczęściej
kupowane są warzywa i owoce (92%). Drugie miejsce zajmują kwiaty (8%).
Korzystający z samodzielnych stoisk handlowych na ulicy najczęściej wybierają te
znajdujące się w pobliżu miejsca zamieszkania (69%), rzadziej w pobliżu miejsca
pracy/ szkoły lub po drodze do pracy/ szkoły (po 11%). Najczęściej są one
zlokalizowane blisko domu – w odległości do 1 km (74%).

29%

Podsumowanie

Ocena stoisk handlowych na ulicy
Wśród różnych aspektów stanowisk handlowych na ulicy, z których warszawiacy
korzystają, najlepiej oceniane jest bezpieczne usytuowanie i jakość dostępnych
artykułów. Średnie oceny otrzymały: szerokość asortymentu, poziom cen oraz
estetyka i wygląd miejsca. Najgorzej oceniono możliwość płacenia kartą.

Klienci stoisk
handlowych na ulicy
wśród warszawiaków
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WYNIKI
BADANIA

Nawyki konsumenckie – drobne zakupy

Jak często robi Pan(i) drobne zakupy?
X'19

X'19

XI'09
36
44

Codziennie

Gdzie zazwyczaj robi Pan(i) drobne zakupy?

W supermarkecie/ hipermarkecie/
dyskoncie

34

53

2-3 razy w tygodniu

42

W sklepiku osiedlowym

58

8
9

Raz w tygodniu
2-3 razy w miesiącu

2
1

Raz w miesiącu lub
rzadziej

2
4

Na bazarze/ targowisku

W innym miejscu

7

1

KOMENTARZ
Ponad połowa mieszkańców Warszawy (53%) drobne zakupy robi 2-3 razy w tygodniu. W porównaniu z 2009 r. spadła liczba osób robiących drobne
zakupy codziennie (z 44% do 36%, czyli o 8 punktów procentowych). Drobne zakupy warszawiacy zazwyczaj robią głównie w sklepach osiedlowych
(58%), w drugiej kolejności w supermarketach/ dyskontach (34%). Targowisko wskazało 7% badanych.

Dane w %. 2009 N=809; 2019 N=1000

Wyniki badania
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Nawyki konsumenckie – większe zakupy

Jak często robi Pan(i) większe zakupy?
X'19
Codziennie
2-3 razy w tygodniu

XI'09

7
3
49
44
22
20

2-3 razy w miesiącu

Rzadziej niż raz w
miesiącu

X'19
W supermarkecie/ hipermarkecie/
dyskoncie

1

Raz w tygodniu

Raz w miesiącu

Gdzie zazwyczaj robi Pan(i) większe zakupy?

13
8
11

22

91

W sklepiku osiedlowym

2

Na bazarze/ targowisku

3

W hurtowni

1

Internet

1

Nie robie takich zakupów

1

KOMENTARZ
Blisko połowa mieszkańców Warszawy (49%) większe zakupy robi raz w tygodniu. W porównaniu z 2009 r. wzrosła liczba osób robiących większe
zakupy 2-3 razy w tygodniu lub częściej (z 3% do 8%, czyli o 5 punktów procentowych). Równocześnie spadła liczba osób robiących większe zakupy
raz w miesiącu lub rzadziej (z 33% do 21%, czyli o 12 p.p.). Większe zakupy warszawiacy w zdecydowanej większości robią zazwyczaj
supermarketach/ dyskontach (91%). Targowisko wskazało 3% badanych.

Dane w %. 2009 N=809; 2019 N=1000

Wyniki badania
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Zakupy na targowisku
Czy w okresie ostatnich trzech miesięcy zdarzyło się
Panu(i) robić zakupy na bazarze/targowisku?
X'19

XI'09

Dlaczego robi Pan/i zakupy na bazarze/rynku/targowisku?
Jakie są przewagi takich miejsc nad innymi?
X'19

69
Tak
73

Świeżość produktów

56

Wysoka jakość produktów (naturalne, od
producenta)

38

Duży wybór produktów

31
Nie
27

23

Niskie ceny

15

Mam bazar/ targowisko w pobliżu
miejsca zamieszkania

9

Bezpośredni kontakt ze sprzedawcą

9

Atmosfera, klimat miejsca

8

Są tam niskie ceny, jest taniej

7

Dane w %. N=1000

KOMENTARZ
W 2019 r. 69% mieszkańców Warszawy przyznało, że zdarza im się robić
zakupy na bazarze/ targowisku – to o 4 punkty procentowe mniej niż 10
lat wcześniej. Według osób korzystających z targowisk wyróżniają się one
przede wszystkim świeżością produktów (56%), wysoką jakością, czyli
pochodzeniem wprost od producenta, naturalnością (38%). Badani
doceniają też duży wybór produktów (23%) oraz niskie ceny (15%).

Są tam towary niedostępne gdzie indziej

5

Dane w %. n=690

Wyniki badania
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Zakupy na targowisku
Jak często w okresie ostatnich trzech miesięcy robił(a)
Pan(i) zakupy na bazarze/targowisku?
X'19
Codziennie

3

XI'09

18
19
27
31

Raz w tygodniu

24
20

2-3 razy w miesiącu

16
12

Raz w miesiącu
Rzadziej niż raz w
miesiącu
Trudno powiedzieć

9
8
2
1

X'19
Poniedziałek

8

2-3 razy w tygodniu

Kiedy, w jakie dni tygodnia najczęściej robi Pan(i) zakupy na
bazarze/targowisku?

18

Wtorek

28

Środa

23

Czwartek

20

Piątek

37

Sobota
Niedziela

52
9

KOMENTARZ
Zakupy na targowisku najczęściej robi się raz w tygodniu (27%) lub 2-3 razy w miesiącu (24%). W porównaniu do 2009 r. wzrósł odsetek osób
korzystających z targowisk 2-3 razy w tygodniu lub rzadziej (z 21% do 26%, czyli o 5 p.p.)., a spadł odsetek korzystających najczęściej. Zakupy na
targowiskach są robione najczęściej w soboty (52%) i piątki (37%).

Dane w %. n=690

Wyniki badania
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Zakupy na targowisku

Jakie artykuły najczęściej kupuje Pan(i) na bazarze/targowisku?
X'19

XI'09
96

Warzywa, owoce

84
27
24

Mięso, wędliny, ryby
13

Nabiał

22

Pieczywo
Odzież, obuwie
Kwiaty, rośliny
Inne

KOMENTARZ

12
22
3
7
2
1

Najbardziej popularnym towarem na targowiskach są
warzywa i owoce (96%). Na kolejnych pozycjach badani
wskazali mięso, wędliny, ryby (27%), nabiał (13%) oraz
pieczywo (12%). W porównaniu z 2009 r. najbardziej
wzrosła liczba kupujących na targowiskach warzywa (+12
p.p.), a spadła kupujących pieczywo (-10 p.p.) i nabiał (-9
p.p.).

6
5
Dane w %. n=690

Wyniki badania
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Zakupy na targowisku
Gdzie znajduje się bazar/ targowisko, na którym
najczęściej robi Pan(i) zakupy?

X'19

X'19
W pobliżu mojego
miejsca zamieszkania

77

W pobliżu mojego
miejsca pracy/ szkoły

5

Po drodze do miejsca
pracy/ szkoły

4

W innym miejscu

W jakiej odległości od Pana/i domu znajduje się bazar/ targowisko,
na którym najczęściej robi Pan/i zakupy?

Do ok 1 kilometra

45

Dalej niż 1 kilometr, ale mniej niż 5
kilometrów

39

Powyżej 5 kilometrów

15

15
Trudno powiedzieć

1

KOMENTARZ
Korzystający z targowisk najczęściej wybierają te znajdujące się w pobliżu miejsca zamieszkania (77%). Najczęściej są one zlokalizowane blisko
domu – w odległości do 1 km (45%) lub pomiędzy 1-5 km (39%).

Dane w %. n=690

Wyniki badania
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Zakupy na targowisku
Proszę podać nazwę lub lokalizację bazaru/ targowiska, z którego korzystał Pan(Pani) najczęściej w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

KOMENTARZ
Warszawiacy najczęściej
korzystają z następujących
targowisk: Hala Mirowska, Plac
Szembeka, Wolumen, Hale
Banacha i Zieleniak.

Wyniki badania
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Zakupy na targowisku – profil klienta
Czy w okresie ostatnich trzech miesięcy zdarzyło się Panu(i) robić zakupy na bazarze/targowisku?
Płeć
tak

Wiek
nie

tak
73

kobieta

tak

nie
43

15-19 lat
20-24 lata

27

45

25-34 lata
65

mężczyzna

35-44 lata

35
45-54 lata

Sytuacja zawodowa

Sytuacja materialna

36
32
28

55-64 lata

24

65 lat i więcej

25

57
55

dobra

64

średnia

68
72

zła

tak

nie
67

nie
67

pracuje

33

33
73

27

73

nie pracuje
73

27

27

76
75

KOMENTARZ
Klientów targowisk jest nieco więcej wśród kobiet (73%) niż wśród mężczyzn (65%). Odsetek osób korzystających z targowisk rośnie wraz z wiekiem. Najmłodsi
warszawiacy w wieku 15-19 lat korzystają z nich najrzadziej (43%), zaś najstarsi w wieku 65+ najczęściej (75%). Mniej korzystających z targowisk jest wśród osób
oceniających swą sytuację materialną dobrze (67%). Nieco częściej zakupy na targowisku robią osoby w średniej i złej sytuacji materialnej (po 73% w każdej z grup).
Korzystanie z targowisk różnicuje też w pewnym stopniu sytuacja zawodowa – więcej korzystających jest wśród niepracujących (73%), niż pracujących (67%).
Dane w %. Kobieta (n=550), mężczyzna (n=450), 15-19 lat (n=42), 20-24 lata (n=42), 25-34 lata (n=168), 35-44 lata (n=225), 45-54 lata (n=137), 55-64 lata (n=143), 65 lat i więcej (n=243), sytuacja dobra (n=624), średnia (n=343), zła (n=33), pracuje (n=688), nie pracuje (n=312).

Wyniki badania
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Ocena różnych aspektów najczęściej wybieranego targowiska
Proszę teraz pomyśleć o bazarze/targowisku, na którym robi Pan/i najczęściej zakupy i
ocenić je pod kątem następujących elementów. Do oceny proszę użyć skali od 1 do 10,
gdzie 1 oznacza, że miejsce to w ogóle nie spełnia Pana(i) oczekiwań, a 10 oznacza,
że spełnia wymagania całkowicie.
Średnia:
Jakość dostępnych artykułów

8.25

Dostępność artykułów, szerokość asortymentu

8.10
7.85

Poziom bezpieczeństwa

Wśród różnych aspektów targowisk, z
których warszawiacy korzystają,
najlepiej oceniana jest jakość
artykułów, szerokość asortymentu i
poziom bezpieczeństwa. Średnie oceny
otrzymały: poziom cen, ilość
dostępnego miejsca oraz estetyka i
wygląd miejsca. Najgorzej oceniono
możliwość płacenia kartą.

6.82

Poziom cen
Ilość dostępnego miejsca (szerokość alejek,
przestronność)

6.21
5.99

Estetyka, wygląd miejsca
Możliwość płacenia kartą

KOMENTARZ

4.12

n=690

Wyniki badania
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Propozycje zmian na najczęściej wybieranym targowisku
Czy są jakieś rzeczy, elementy, które chciałby Pan/i zmienić na bazarze/rynku/targowisku, na
którym robi Pan/i najczęściej zakupy? Czy czegoś na nim Panu/i brakuje?
możliwość płacenia kartą

10

lepszy parking/ możliwość zaparkowania

9

więcej miejsca między stoiskami/ większe stoiska

9

estetyka/ lepszy wygląd targowiska/ bazaru

9

większy wybór/ różnorodność asortymentu
2

zadaszenie

2

większa powierzchnia/ więcej stoisk

2

utwardzone podłoże/ równa powierzchnia

2

toalety

2

niższe ceny

2

więcej produktów bio/ ekologicznych

2

inne

nic nie trzeba zmieniać/ nic nie brakuje

45% korzystających z targowisk nie widzi
potrzeby zmian w miejscu, z którego
korzystają. Pozostali najczęściej postulują
wprowadzenie możliwości płacenia kartą
(10%), lepsze możliwości zaparkowania
samochodem (9%), więcej przestrzeni między
stoiskami i większe stoiska (9%) oraz
poprawienie estetyki bazaru (9%).

6

czystość/ porządek

nie wiem/ trudno powiedzieć

KOMENTARZ

8
4
45
Dane w %. n=690
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Zakupy na samodzielnym stoisku handlowym na ulicy
Czy w okresie ostatnich trzech miesięcy zdarzyło się Panu(i)
kupować na samodzielnym stoisku handlowym na ulicy?

Dlaczego robi Pan/i zakupy na samodzielnym stoisku
handlowym na ulicy? Jakie są przewagi takich miejsc nad
innymi miejscami gdzie można robić zakupy?
X'19

29

Świeżość produktów

33

Jest po drodze do/z pracy/szkoły

29

Wysoka jakość produktów (naturalne, od…

21

Mam bazar/targowisko w pobliżu miejsca…

15

Jest szybciej, brak kolejek

11

Niskie ceny

10

72
Tak

Nie

N=1000

KOMENTARZ
Zakupy na samodzielnym stoisku handlowym na ulicy w
ostatnim czasie zdarzało się robić 29% warszawiaków. W opinii
korzystających przewaga tych miejsc nad innymi polega przede
wszystkim na świeżości produktów (33%), ich dostępności po
drodze do/z pracy lub szkoły (29%) oraz wysokiej jakości
produktów wprost od producenta (21%).

Duży wybór produktów

9

Są tam towary niedostępne gdzie indziej

4

Bezpośredni kontakt ze sprzedawcą

4

Mam swoich stałych sprzedawców

4

Są tam niskie ceny, jest taniej

3

Inny powód

12
Dane w %. n=285
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Zakupy na samodzielnym stoisku handlowym na ulicy
Jak często w okresie ostatnich trzech miesięcy
kupował/a Pan/i na samodzielnym stoisku handlowym
na ulicy?

X'19

X'19
Codziennie

Kiedy, w jakie dni tygodnia zdarza się Panu/i robić na
samodzielnym stoisku handlowym na ulicy?

3

Poniedziałek

45
43

2-3 razy w tygodniu

13

Wtorek

Raz w tygodniu

14

Środa

2-3 razy w miesiącu

28

Raz w miesiącu

21

Rzadziej niż raz w
miesiącu
Trudno powiedzieć

17
4

54

Czwartek

43

Piątek

43

Sobota
Niedziela

24
7

KOMENTARZ
Zakupy na samodzielnym stoisku handlowym na ulicy cechuje mała częstotliwość. Osoby z nich korzystające najczęściej robią je 2-3 razy w miesiącu
(28%) lub raz w miesiącu (21%) i zdecydowanie częściej w dni powszednie, niż w weekend.

Dane w %. n=285
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Zakupy na samodzielnym stoisku handlowym na ulicy
Jakie artykuły najczęściej kupuje Pan(Pani) na samodzielnym
stoisku handlowym na ulicy?
X'19
Warzywa, owoce

92

Kwiaty, rośliny

8

Nabiał

2

Pieczywo

2

Odzież, obuwie

2

Mięso, wędliny, ryby

1

Elektronikę, artykuły przemysłowe

1

Inne

4

KOMENTARZ
Na samodzielnym stoisku handlowym na ulicy zdecydowanie najczęściej
kupowane są warzywa i owoce (92%). Drugie miejsce zajmują kwiaty (8%).
Dane w %. n=285
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Zakupy na samodzielnym stoisku handlowym na ulicy
Gdzie znajduje się samodzielne stoisko handlowe na
ulicy, na którym robi Pan(i) zakupy najczęściej?

X'19

X'19
W pobliżu mojego
miejsca zamieszkania

69

W pobliżu mojego
miejsca pracy/ szkoły

11

Po drodze do miejsca
pracy/ szkoły

11

W innym miejscu

W jakiej odległości od Pana/i domu znajduje się samodzielne
stoisko na ulicy, na którym kupuje Pan/i najczęściej?

Do ok 1 kilometra

74

Dalej niż 1 kilometr, ale mnie niż 5
kilometrów

17

Powyżej 5 kilometrów

7

9
Trudno powiedzieć

2

KOMENTARZ
Korzystający z samodzielnych stoisk handlowych na ulicy najczęściej wybierają te znajdujące się w pobliżu miejsca zamieszkania (69%), rzadziej w
pobliżu miejsca pracy/ szkoły lub po drodze do pracy/ szkoły (po 11%). Najczęściej są one zlokalizowane blisko domu – w odległości do 1 km (74%).

Dane w %. n=285
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Zakupy na samodzielnym stoisku handlowym na ulicy – profil klienta
Czy w okresie ostatnich trzech miesięcy zdarzyło się Panu(i) robić zakupy na bazarze/targowisku?
Płeć
tak

Wiek
nie

tak
15-19 lat

32

kobieta

20-24 lata

68

mężczyzna

24

12

88
26
33

35-44 lata

33

45-54 lata

32

76

65 lat i więcej

tak

nie

25-34 lata

55-64 lata

Sytuacja zawodowa

Sytuacja materialna

28
22

dobra

31

średnia

67
zła

68

nie
31

pracuje
69

74
67

tak

nie

69

24
76

nie pracuje

22
78

24
76

72
78

KOMENTARZ
Klientów samodzielnych stanowisk handlowych na ulicy jest nieco więcej wśród kobiet (32%) niż wśród mężczyzn (24%). Z tej formy handlu najczęściej korzystają osoby
pomiędzy 25 a 54 rokiem życia (33% korzystających w tej grupie). Więcej korzystających z samodzielnych stanowisk handlowych na ulicy jest wśród osób oceniających swą
sytuację materialną dobrze (31%). Nieco rzadziej zakupy tam robią osoby w średniej i złej sytuacji materialnej (po 24% w każdej z grup). Korzystanie z tej formy handlu
różnicuje też w pewnym stopniu sytuacja zawodowa – więcej korzystających jest wśród pracujących (31%), niż niepracujących (22%).
Dane w %. Kobieta (n=550), mężczyzna (n=450), 15-19 lat (n=42), 20-24 lata (n=42), 25-34 lata (n=168), 35-44 lata (n=225), 45-54 lata (n=137), 55-64 lata (n=143), 65 lat i więcej (n=243), sytuacja dobra (n=624), średnia (n=343), zła (n=33), pracuje (n=688), nie pracuje (n=312).
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Ocena różnych aspektów najczęściej wybieranego samodzielnego stanowiska handlowego na ulicy
Proszę teraz pomyśleć o na samodzielnym stoisku handlowym na ulicy, na którym robi Pan/i
najczęściej zakupy i ocenić je pod kątem następujących elementów. Do oceny proszę użyć
skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza, że miejsce to w ogóle nie spełnia Pana(i) oczekiwań, a 10
oznacza, że nie spełnia wymagania całkowicie
Średnia:
Bezpieczne usytuowanie

7.84

Jakość dostępnych artykułów

7.81
6.77

Dostępność artykułów, szerokość asortymentu

Wśród różnych aspektów stanowisk
handlowych na ulicy, z których
warszawiacy korzystają, najlepiej
oceniane jest bezpieczne usytuowanie i
jakość dostępnych artykułów. Średnie
oceny otrzymały: szerokość
asortymentu, poziom cen oraz estetyka
i wygląd miejsca. Najgorzej oceniono
możliwość płacenia kartą.

6.43

Poziom cen

5.96

Estetyka, wygląd miejsca

Możliwość płacenia kartą

KOMENTARZ

2.97

n=285
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INFORMACJE
O PRÓBIE
BADAWCZEJ

Informacja o respondentach

PŁEĆ

WIEK
15-19 lat

20-24 lata

DZIELNICA ZAMIESZKANIA

4

4

25-34 lata

45%

55%

17

35-44 lata

45-54 lata

55-64 lata

65 lat i więcej

23

14

14

24

BEMOWO
BIAŁOŁĘKA
BIELANY
MOKOTÓW
OCHOTA
PRAGA-POŁUDNIE
PRAGA-PÓŁNOC
REMBERTÓW
ŚRÓDMIEŚCIE
TARGÓWEK
URSUS
URSYNÓW
WAWER
WESOŁA
WILANÓW
WŁOCHY
WOLA
ŻOLIBORZ

7
6
8
13
5
10
4
1
7
7
3
8

4
1
2
2
8
3

Dane w %. N=1000

Informacja o próbie badawczej
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Biuro Marketingu Miasta
Urząd m.st. Warszawy
tel. 22 44 30 030

badanie@um.warszawa.pl

m.st. Warszawa

