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Tisková zpráva
Češi tráví Silvestr převážně doma, v průměru za něj utratí 2 tisíce korun.
Praha, 22. prosince 2017 – Celých 93 % Čechů se chystá strávit letošní Silvestr doma
a neplánuje jet na žádný placený pobyt. Průměrná částka, kterou za silvestrovskou
oslavu utratí, činí 2 tisíce korun. Novoroční předsevzetí si plánují dát pouze 3 z 10
Čechů. Vyplývá to z průzkumu agentury Nielsen Admosphere pro společnost PROFI
CREDIT.
84 % respondentů průzkumu potvrdilo, že Silvestr slaví. Největší výdaje mají s nákupem
potravin, za který v průměru utratí 1 tisíc korun. Další nezbytnou položkou silvestrovských
oslav je alkohol. Za ten Češi v průměru vydají 500 korun. 43 % respondentů pak uvedlo, že
nakupuje zábavní pyrotechniku. Průměrná útrata za ni vychází také na 500 korun.
„Z našeho průzkumu vyplývá, že průměrná částka, kterou letos Češi za Silvestra utratí, se
pohybuje okolo 2 tisíc korun“ uvádí Dana Soukeníková, marketingová ředitelka PROFI
CREDITu.
Novoroční předsevzetí si dávají pouze 3 z 10 Čechů. Mezi ty nejčastější patří zdravě jíst a pít
(53 % respondentů), začít hubnout (53 %) a více sportovat (48 %). 38 % respondentů
uvedlo, že chtějí začít šetřit. 21 % dotázaných se chce více věnovat rodině a každý pátý
Čech chce v nadcházejícím roce více vydělávat. Ženy si, častěji než muži, dávají předsevzetí
spojená se zdravou životosprávou (zdravě jíst a pít, více sportovat). Zatímco muži si spíše
dávají nebo plánují dát předsevzetí spojená s financemi a pracovním či rodinným životem
(více šetřit, věnovat se rodině, vydělávat více peněz).
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