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Charakterystyka respondentów
Płeć

Badanie zostało przeprowadzone na grupie
1067 respondentów, którzy spożywają
posiłki typu fast-food.

Wśród ankietowanych 50,6% stanowili
mężczyźni,
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Charakterystyka respondentów
Wiek

Największy odsetek badanych stanowiły
osoby w wieku od 25 do 34 lat (26,1%),
a następnie osoby z przedziału wiekowego
od 35 do 44 lat (24,1%). Najmniej było
respondentów z najstarszej grupy, czyli 65 lat
i więcej– 7,9%.
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Charakterystyka respondentów
Miejsce zamieszkania

Ponad 1/5 respondentów to mieszkańcy wsi, a
także mieszkańcy miast od 20 tys. do 100 tys.
mieszkańców. Respondenci zamieszkujący
miasta powyżej 500 tys. mieszkańców
stanowili 18,9% ogółu badanych. Najmniej
badanych stanowili mieszkańcy miast od 100
tys. do 200 tys. mieszkańców – 11,4%.
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Charakterystyka respondentów
Województwo

Największy odsetek badanych stanowiły osoby
zamieszkujące województwo mazowieckie –
16,2%. Drugi co do wielkości odsetek
ankietowanych to mieszkańcy województwa
śląskiego – 15,6%. Trzecie w kolejności było
województwo wielkopolskie – 10,5%.
Najmniejszy odsetek respondentów stanowili
mieszkańcy województwa świętokrzyskiego –
2,3%, warmińsko-mazurskiego – 2,3% oraz
opolskiego – 1,5%.
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Charakterystyka respondentów
Wykształcenie

Największy odsetek badanych stanowiły osoby
posiadające wykształcenie wyższe – 44,5%.
Drugi co do wielkości odsetek ankietowanych to
osoby ze średnim wykształceniem – 35,1%.
Najmniejszy odsetek respondentów stanowiły
osoby o wykształceniu podstawowym - 2,4%.
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Charakterystyka respondentów
Miesięczny dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym

Niemal połowa ankietowanych wskazała
miesięczny dochód netto na osobę
w gospodarstwie domowym na poziomie od
2000 do 4000 zł – 47,5%. 1/3 respondentów
posiada dochód w wysokości od 500 zł do 2000
zł . Dochód wyższy niż 6000 zł netto miesięcznie
wskazał co dwudziesty badany.
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Preferencje żywieniowe



Preferencje żywieniowe
Stosowana na co dzień dieta (N=769)

Niemal 3/4 respondentów przyznało, że na co
dzień nie stosuje żadnej diety (72,1%).

Spośród badanych, którzy na co dzień stosują
dietę (N=769), największa grupa wskazała na
zbilansowaną dietę – 60,4%. Specjalistyczną dietę
stosuje niemal 1/5 respondentów, zaś dietę
wegetariańską stosuje 16,1% ankietowanych.
Najmniej badanych na co dzień stosuje dietę
wegańską – 3,7%.
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Preferencje żywieniowe
Częstotliwość spożywania posiłków poza domem

Prawie wszyscy ankietowani odpowiedzieli
twierdząco na pytanie, czy jadają posiłki poza
domem (95,1%).

Osoby te najczęściej jadają poza domem kilka
razy w miesiącu (28,2%), a następnie 1 – 2 razy
w tygodniu – 25,1%. Odpowiedź 1 – 2 razy
w miesiącu wskazał co szósty respondent (16,1%).
Ten sam odsetek ankietowanych jada posiłek
poza domem codziennie oraz raz na kilka
miesięcy (po 5,4%).
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Częstotliwość spożywania 
i kwota przeznaczana na 

zakup fast foodów 



Częstotliwość spożywania  i kwota przeznaczana na zakup fast foodów 
Częstotliwość spożywania fast foodów

1/3 ankietowanych spożywa fast foody kilka razy
w miesiącu, natomiast 1 do 2 razy w miesiącu –
25,1%. Na odpowiedź 1 – 2 razy w tygodniu
wskazało 20,1% respondentów, natomiast co
dziesiąty badany zjada fast foody kilka razy w
tygodniu bądź raz na kilka miesięcy. 2,0%
ankietowanych podało, że fast foody je
codziennie. Najmniejszy odsetek badanych
spożywa dania tego typu od 1 do 2 razy w ciąg
roku – 0,6%.
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Częstotliwość spożywania  i kwota przeznaczana na zakup fast foodów 
Częstotliwość spożywania fast foodów – krzyżowanie ze względu na płeć

Mężczyźni częściej niż kobiety jedzą fast foody 1 –
2 razy w tygodniu (odpowiednio: 23,5% i 16,7%).
Kobiety natomiast częściej niż mężczyźni
wskazywały, że spożywają fast foody 1 -2 razy w
miesiącu (odpowiednio: 28,8% i 21,5%).
Zależności zostały potwierdzone za pomocą testu
Pearsona.
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Częstotliwość spożywania  i kwota przeznaczana na zakup fast foodów 
Kwota przeznaczona na zakup fast foodów

Największy odsetek respondentów jest w stanie
(jednorazowo) przeznaczyć na zakup fast foodów
od 15 zł do 20 zł – 28,7%. 1/4 ankietowanych
przeznacza jednorazowo od 10 zł do 15 zł, zaś od
20 zł do 25 zł – 18,9%. Najmniejszy odsetek
respondentów wskazał na kwotę poniżej 10 zł –
2,8%.

2,8%

20,4%

28,7%

18,9%

14,4% 14,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Poniżej 10 zł 10 zł – 15 zł 15 zł – 20 zł 20 zł – 25 zł 25 zł – 30 zł Powyżej 30
zł



Preferencje klientów dot. 
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Preferencje klientów dot. rodzaju kuchni i lokalizacji restauracji/pubu
Dania jakiej kuchni wybiera Pan/i najczęściej, jadając w lokalach typu fast food?

Najczęściej wybieraną przez respondentów
kuchnią jest kuchnia włoska – wskazało na nią
73,8% badanych, natomiast niemal 2/3 badanych
najczęściej wybiera kuchnię amerykańską. Dania
kuchni tureckiej wybiera ponad połowa
ankietowanych. Dania typu fast food oferowane
przez kuchnię polską, wybiera najczęściej 38,3%
respondentów. Najmniejszy odsetek wskazań
otrzymały dania kuchni arabskiej – 8,6%.
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Preferencje klientów dot. rodzaju kuchni i lokalizacji restauracji/pubu
Gdzie najczęściej Pan/i kupuje dania typu fast food? 

Niemal 1/3 ankietowanych najczęściej dania
typu fast food kupuje w lokalnych pizzeriach,
prawie 1/5 respondentów wskazała natomiast
na restauracje specjalizujące się w daniach
konkretnej kuchni, np. włoskiej. Burgerownie
wskazało 15,6% respondentów, a pizzerie
sieciowe – 14,8%. Najmniejszy odsetek wskazań
odnotowano w przypadku pierogarni
/naleśnikarni – 2,0%.
W przypadku odpowiedzi „inne, jakie?”
najczęściej pojawiały się odpowiedzi tj.:
McDonald’s (N=9). KFC (N=4), lokalny kebab
(N=3).
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Preferencje klientów dot. rodzaju kuchni i lokalizacji restauracji/pubu
Gdzie najczęściej Pan/i kupuje dania typu fast food? – Krzyżowanie ze względu na wiek

Respondenci, niezależnie od wieku, najczęściej
wybierają pizzerie lokalne. Niemal 2/3
ankietowanych w wieku 65 lat i więcej
najczęściej dania typu fast food kupuje w
lokalnych pizzeriach, natomiast pizzerie
sieciowe wybiera prawie 1/5 respondentów w
wieku 18-24 lat. Popularne, niezależnie o wieku,
są restauracje serwujące dania konkretnej
kuchni (np. włoskiej), najczęściej wybierają je
ankietowani w wieku 65 lat i więcej (21,4%) oraz
18 do 24 lat (19,6%).
Zależności zostały potwierdzone za pomocą
testu Pearsona.
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Preferencje klientów dot. rodzaju kuchni i lokalizacji restauracji/pubu
Jakie są Pana/i preferencje dot. wyboru lokalu serwującego dania typu fast food?

Ponad 2/5 ankietowanych wskazało, że lubi
testować nowe miejsca, dlatego udaje się do
różnych lokali. Ponad 1/4 respondentów zawsze
wybiera się do tego samego, sprawdzonego
przez siebie lokalu.
Najmniej respondentów wybiera lokal z fast
foodami na podstawie poleceń znajomych
/rodziny – 2,3%.
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Preferencje klientów dot. rodzaju kuchni i lokalizacji restauracji/pubu
Jakie są Pana/i preferencje dot. wyboru lokalu serwującego dania typu fast food? – Krzyżowanie ze względu na płeć

Mężczyźni częściej niż kobiety wskazywali, że lubią
testować nowe miejsca, dlatego udają się do
różnych lokali (odpowiednio: 45,0% i 39,1%).
Kobiety natomiast częściej wskazywały, że zawsze
sprawdzają opinie klientów danego lokalu i to nimi
kierują się podejmując ostateczną decyzję
(odpowiednio 9,1% i 4,4%).
Zależności zostały potwierdzone za pomocą testu
Pearsona.
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Ocena konceptu restauracji







Ocena konceptu restauracji
Czy udałby/aby się Pan/i do zaprezentowanej restauracji?

Do zaprezentowanej restauracji udałoby się
81,7% badanych.
Wśród najczęściej przytaczanych powodów
udania się do restauracji znajdują się:
• ciekawy wygląd (N=108);
• ciekawość (N=62);
• oryginalny wygląd (N=49).
Respondenci, którzy nie udaliby się do tej
restauracji za powód najczęściej podawali
następujące odpowiedzi:
• nie podoba mi się (N=28);
• zbyt awangardowa (N=24);
• nie podoba mi się wystrój (N=18).

Szczegółowy rozkład najczęściej udzielanych
odpowiedzi został przedstawiony w tabeli
znajdującej się na następnym slajdzie.
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Tak, ponieważ: Nie, ponieważ



Tak Liczba wskazań [N] Nie Liczba wskazań [N]
ciekawy wygląd 108 nie podoba mi się 28
z ciekawości 62 zbyt awangardowa 24
oryginalny wygląd 49 nie podoba mi się wystrój 18
wygląda ładnie 48 nie mój klimat 17
jest nowoczesna, wzbudza 
zainteresowanie

42 nie podoba mi się kolorystyka 15

wygląda ciekawie, jest inna niż wszystkie 42 nie wiem 15

fajnie wygląda 38 wygląda jak statek kosmiczny 6
wyglada interesująco 30 zbyt przytłaczająca 5
podoba mi się wygląd 29 nie jestem fanem sf 4
ciekawy wystrój 28 wygląda nieciekawie 3

ciekawi mnie co można tam zjeść 21 jest dziecinna 2

nie wiem 21 nie podoba mi się stylistyka 4
wygląda to super 21 wygląda na drogą 2
ciekawe wnętrze 16 wolę tradycyjne restauracje 2
jest to coś nowego 15 lokal bardziej przypomina mi pub/klub 1

jest piękny wystrój 14
ani z zewnątrz, ani w wewnątrz nie podoba 
mi się, nie kojarzy mi się z jedzeniem, tylko 
z jakąś nauką

1

futurystyczny wygląd 12
bardzo nie podoba mi się jej wygląd. 
zarówno bryła jak i wystrój, i użyty kolor 
pomarańczowy

1

zaciekawił mnie pomysł 12 brak domowego nastroju 1
wygląda kosmicznie 11 brak światła, ciasno, sterylnie 1

jest bardzo nietypowa 10
chłodna, mało przytulna, zbyt ostre kolory 
jak w piekle

1

Ocena konceptu restauracji
Czy udałby/aby się Pan/i do zaprezentowanej restauracji?



Ocena konceptu restauracji
Ocena poszczególnych aspektów restauracji

Respondenci zostali poproszeni o ocenę (w skali
od 0 do 10) poszczególnych aspektów
restauracji.
Najwyżej ocenionym elementem jest
„oryginalność”, której średnia ocen wyniosła 8,4,
a następnie wygląd oraz kształt restauracji –
średnia 7,2.
Najniżej oceniona została funkcjonalność
restauracji – 6,3.

Aspekt Średnia

Oryginalność 8,4

Wygląd 7,2

Kształt restauracji (forma latającego 
spodka)

7,2

Aranżacja wnętrz 7,0

Tematyka 6,6

Kolorystyka 6,5

Funkcjonalność 6,3



Ocena konceptu restauracji
Czy Pana/i zdaniem prezentowana restauracja, ze względu na sposób przygotowania, powinna oferować dania kuchni:

W opinii największej grupy respondentów
restauracja, ze względu na sposób
przygotowania dań, powinna oferować dania
kuchni molekularnej – 70,0% wskazań (Raczej tak
oraz Zdecydowanie Tak) bądź kuchni fusion –
64,4% (Raczej tak oraz Zdecydowanie Tak).
Aż 53,0% respondentów uznało, że badana
restauracja nie powinna oferować dań kuchni
domowej (Raczej nie oraz Zdecydowanie nie).

Zdecydowanie nie Raczej nie Trudno powiedzieć Raczej tak Zdecydowanie tak

Molekularna 1,2% 4,1% 24,6% 38,7% 31,3%

Domowa 24,8% 28,2% 21,2% 15,6% 10,2%

Fusion 1,5% 4,0% 30,1% 42,4% 22,0%



Ocena konceptu restauracji
Jakiego typu dania Pana/i zdaniem restauracja planuje serwować?

Niemal 1/5 respondentów jest zdania, że
badana restauracja planuje serwować dania typu
fast food, natomiast na dania kuchni orientalnej
wskazało 16,9% badanych. Na trzecim miejscu,
ze względu na odsetek wskazań, znalazły się
dania typu comfort food – 13,9%. Na odpowiedź
„tradycyjne polskie dania” wskazało 4,3%
ankietowanych. W przypadku odpowiedzi „inne,
jakie” najczęściej pojawiała się kuchnia
molekularna (N=9) oraz kuchnia fusion (N=7).
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Ocena konceptu restauracji
Dania jakiej kuchni restauracja powinna serwować?

1/3 ankietowanych wskazała, że restauracja
powinna serwować dania kuchni amerykańskiej.
Na drugim miejscu uplasowała się kuchnia
azjatycka z wynikiem 16,2%, natomiast na
trzecim miejscu znalazła się kuchnia włoska, na
którą wskazało 12,9% respondentów. Co
dziesiąty badany uznał, że lokal powinien
podawać dania kuchni polskiej. Najmniej
wskazań uzyskała kuchnia belgijska – 2,1%.
W przypadku odpowiedzi „inne, jakie?”,
najczęściej pojawiała się kuchnia fusion (N=17),
kuchnia kosmiczna (N=8) oraz dania autorskie
(N=7).
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Wnioski
• Niemal 3/4 respondentów na co dzień nie stosuje żadnej diety. Natomiast respondenci, którzy dietę stosują,

najczęściej wskazywali na dietę zbilansowaną.

• Największy odsetek ankietowanych fast foody jada kilka razy w miesiącu.

• Kwotą jaką, jednorazowo, ankietowani są w stanie przeznaczyć na zakup fast fooda, wynosi najczęściej od 15 zł do 20
zł.

• Najczęściej wybieraną przez respondentów kuchnią, jeżeli chodzi o fast foody, jest kuchnia włoska, amerykańska oraz
turecka.

• Respondenci fast foody zdecydowanie najczęściej kupują w pizzeriach lokalnych.

• Ponad 2/5 ankietowanych wskazało, że lubi testować nowe miejsca, dlatego udaje się do różnych lokali – na tą
odpowiedź zdecydowanie częściej wskazywali mężczyźni.

• 8 na 10 respondentów udałoby się do zaprezentowanej restauracji. Wśród najczęstszych odpowiedzi pozytywnych
pojawiały się ciekawy wygląd oraz ciekawość.

• Najwyżej ocenionym aspektem restauracji jest jej oryginalność, najniżej zaś funkcjonalność.

• W opinii największej grupy respondentów restauracja, ze względu na sposób przygotowania dań, powinna oferować
dania kuchni molekularnej.

• Niemal 1/5 ankietowanych jest zdania, że badana restauracja planuje serwować dania typu fast food, natomiast na
dania kuchni orientalnej wskazało nieco mniejszy odsetek respondentów.

• Restauracja, zdaniem największej grupy badanych, powinna serwować dania kuchni amerykańskiej.




