
1. W jakich nietypowych celach zdarza Ci się

najczęściej używać smartfona?

3 OSOBY NA 4
przyznają się do używania
latarki w smarfonie

CO TRZECIA PANI
i co szósty Pan traktuje smartfon
jako lusterko

1 OSOBA NA 100

3 NA 4

niezależnie od płci, wyładowuje
na smartfonie swoją złość*

2 OSOBY NA 5
używają smartfonów do dostępu
do usług bankowych lub
do płatności zbliżeniowych.

co ciekawe – wzrosła liczba użytkowników
bankowości internetowej i płatności smartfonem.
Z niszowego zastosowania do czynności wykonywanej

PRZEZ 42% BADANYCH 
i to praktycznie we wszystkich grupach wiekowych!

profesjonalnych sportowców
mierzy i analizuje swoje
parametry i postępy za
pomocą smartfona

55 PROC. 
osób korzysta
ze smartfona w celach
związanych z uprawianiem
sportu

*w
 grupie o średnim i podstawowym wykształceniu

3. Jak często uprawiasz sport?

2. W jakim celu najczęściej
    używasz smartfona?

5. Czy udostępniasz swoje wyniki
    treningowe albo zdjęcia lub nagrania
    wideo ze swoich treningów w mediach
    społecznościowych lub w aplikacjach sportowych?

7. Gdy oglądasz transmisję
zawodów sportowych

na smartfonie,
to ile czasu Ci

to zazwyczaj zajmuje
za jednym razem?

Co 5 osoba deklaruje   co

dzienne ćwiczenia,

blisk
o co czw

arta  ćwiczenia 
2-3 razy w tygodniu

00:35:21

4. Czy używasz smartfona podczas aktywności sportowych lub w celach
 związanych z uprawianiem sportu?

TYLKO CO 4
uprawiający sport respondent chwali się
swoimi wynikami w mediach
społecznościowych lub aplikacjach. 

POŁOWA OSÓB
śledzi zawody na smartfonie
w trakcie podróży

PONAD 30 PROC.
respondentów poświęca na oglądanie
zawodów przez komórkę od pół godziny
do dwóch godzin

W CO 4
PRZYPADKU
sport na komórce oglądany jest
równolegle z telewizorem

42 PROC.
użytkowników smartfonów
przyznaje się do grania na nich

CO 4 PANI
gra każdego lub prawie każdego dnia
w gry na smartfonie

7 PROC. widzów śledzi sport przez
smartfona powyżej 2 godzin

oglądanie TV
śledzenie idoli w mediach

sprawdzanie wyników
dyskusje na tematy sportowe

80 PROC.
zawodowców udostępnia
swoje osiągnięcia

6. Do jakich czynności związanych ze sportem używasz smartfona?

8. W jakich sytuacjach oglądasz najczęściej
    transmisje zawodów sportowych
    na smartfonie?

9. Jak często
grasz w gry na smartfonie?

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1078 osób. 
Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci,
wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.  Termin realizacji: 7 - 10 maja 2021. Metoda: CAWI.


