Žmonių nuostatų, veiklos ir lūkesčių supratimas
yra
rinkodaros
komunikacijos
pagrindas.
Šiandienos neapibrėžtume prekės ženklams itin
svarbu identifikuoti pokyčius ir galėti atsakyti į du
esminius klausimus:
Kaip gyventi dabar?
Kaip gyventi po krizės?

Siekdami suteikti kuo daugiau naudingos
informacijos visuomenei ir prekės ženklams,
Inspired UM ir KOG institutas atlieka tęstinį
dabartinės situacijos tyrimą, kurio metu siekiame
identifikuoti esminius pokyčius:
• Kaip keičiasi gyventojų savijauta ir situacijos
vertinimas.
• Kokie yra ateities lūkesčiai.
• Kaip pakito elgsena ir vartojimas.
• Kaip pakito laisvalaikis ir bendravimas su
artimaisiais.
• Kaip pakito pirkimo internetu įpročiai.
• Kaip pakito žiniasklaidos vartojimas.
• Ką žmonės mano apie šiandienines reklamas,
ko tikisi iš prekės ženklų.

Informacija apie tyrimą:

Tyrimas reprezentuoja Lietuvos gyventojus, kurie
naudojasi internetu.
Tyrimo metodas - internetinės apklausos.
Tyrimo partneris surenkant duomenis - Norstat.
Tyrimo imtis - po 500 respondentų.
1 tyrimo banga - vasario 26 – kovo 1 dienomis.
2 tyrimo banga - kovo 20 – 24 dienomis.
Daugiau informacijos:
Domantas Gailius
KOG institutas
Steigėjas
Tel. +370 655 02149 domantas.gailius@koginstitutas.lt
Šaltinių str. 12, Vilnius, LT-03214 | www.inspired.lt
Eglė Šedbaraitė
KOG institutas
Tyrimų projektų vadovė
Tel. +370 633 39219
Šaltinių g. 12, Vilnius, LT-11341 | www.koginstitutas.lt |
www.inspired.lt

Šį tyrimą tęsime ir toliau, papildydami naujomis
hipotezėmis. Jei pageidaujate išsamesnės
analizės
dabartinio
tyrimo
rėmuose,
ar
norėtumėte įtraukti Jums rūpimus klausimus
kitoje tyrimo bangoje, kviečiame kreiptis.
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Trečdalis apklausoje dalyvavusių
Lietuvos gyventojų jaučia paniką dėl
plintančio koronaviruso.
Po pirmo užsikrėtimo atvejo Lietuvoje įtampa
buvo atslūgusi ir tik 15% gyventojų jautėsi
nesaugūs, išsigandę. Tačiau šalyje įvedus
karantiną ir augant susirgimų skaičiui panika
šalyje auga, šiuo metu trečdalis gyventojų
jaučiasi išsigandę ir tik penktadalis apklaustų
gyventojų jaučiasi ramūs dėl situacijos šalyje.

Susirūpinimas dėl bendros situacijos
60%

52%

45%

45%

36%

35% 33%

34%
29%

30%

21%
15%

15%

0%

Ramūs

Sunerimę

Išsigandę

Prieš sužinant apie pirmąjį koronaviruso atvejį Lietuvoje

Lietuvos
gyventojai
labiausiai
nerimauja dėl savo artimųjų ir
draugų sveikatos.
Didžioji dalis Lietuvos gyventojų (74%) labiausiai
nerimauja, kad koronavirusu gali užsikrėsti jų
artimieji ir draugai. Kas antras respondentas
(51%) nurodė, kad bijo susirgti šia liga pats.
Labiausiai susirgti patys bijo vyresni 55 – 64
metų amžiaus gyventojai (69%). 2 iš 5 bijo, kad
patys gali būti viruso nešiotojai ir taip užkrės
vyresnius žmones.

Sužinojus apie pirmąjį koronaviruso atvejį Lietuvoje
Po karantino Lietuvoje įvedimo (kovo 24 diena)

Lietuvius neramina ne tik pati liga, bet ir kaip tai
paveiks Lietuvos ekonomiką, net 55% nurodė,
kad tai jiems kelia nerimą. 41% galvoja bendrai
apie
pasekmes
pasaulio
ekonomikai.
Penktadalis gyventojų nerimauja, kad gali
prarasti savo darbo vietą.
35% yra susirūpinę, kiek laiko jiems gali tekti
praleisti namie dėl užsitęsusio karantino. Ypač
tai neramina jauniausius respondentus – 18 – 24
metų amžiaus (59%).
Nerimą keliantys veiksniai
0%

20%

40%

60%

Bijau, kad užsikrės mano artimieji ar draugai

74%

Bijau, kaip ši situacija paveiks Lietuvos ekonomiką

55%

Bijau susirgti pats (-i)

51%

Bijau užkrėsti vyresnius žmones

42%

Bijau, kaip ši situacija paveiks pasaulio ekonomiką

41%

Bijau, kad karantinas tęsis ilgai ir teks laiką leisti namuose

35%

Bijau netekti darbo
Jaučiuosi ramus (-i) ir nerimo nejaučiu
Kita

80%

21%
4%
2%
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Karantinas – bausmė ar atostogos?

Karantino vertinimas
60%

Nors tarp Lietuvos gyventojų jaučiamas stiprus
susirūpinimas dėl šalyje plintančio viruso,
gyventojai (32%) jaučiasi patenkinti dėl šalyje
įvesto karantino, kad tenka ne tik laisvą laiką
leisti namuose, bet ir dirbti namuose. Kas antras
gyventojas karantino nevertina labai džiugiai,
tačiau teigia, jog prisitaiko prie šios situacijos.
Tik 17% karantinas yra lyg bausmė. Labiau
nepatenkinti yra jauniausi 18 – 24 metų amžiaus
gyventojai (38%).

51%
45%

32%
30%

17%
15%

0%

Tai bausmė

Kiek ši padėtis tęsis ir kada mes
grįšime į „normalų” (ankstesnį)
gyvenimą?

Prisitaikom

Tai atostogos

Kaip stipriai pasikeitė darbo diena?
Net 62% apklausoje dalyvavusių respondentų
nurodė, kad jų įprastinė darbo diena pasikeitė.
Didžioji dalis iš jų šiuo metu dirba iš namų
(37%). Ketvirtadalis šiuo metu nedirba arba dėl
situacijos šalyje neteko darbo: 9% turi pasiėmę
nedarbingumo pažymėjimą, 7% teko pasiimti
atostogas, 4% gavo prastovą, 2% neteko darbo.
Tuo tarpu 38% teigia, kad jų įprastinė darbo
diena išliko nepasikeitusi.

Situacija šalyje paveikė žmonių įprastą
gyvenimą. Tik 8% sako, jog jų gyvenimas liko
nepasikeitęs. Gyventojams prireiks laiko, kol jų
gyvenimas grįš į normalų ritmą: penktadalis
mano, kad prireiks dviejų mėnesių, 22% teigia,
kad tikėtina, jog gyvenimas stabilizuosis po trijų
mėnesių. 36% galvoja, kad kol gyvenimas sugrįš
į įprastą, buvusį prieš koronaviruso pandemiją,
prireiks pusės metų ar net daugiau laiko.

Kada asmeninis gyvenimas stabilizuosis ir grįš į „normalų“ buvusį prieš koronaviruso
pandemiją?
0%

10%

Po mėnesio

20%

13%

Po 2 mėnesių

19%

Po 3 mėnesių

22%

Po pusės metų

21%

Po daugiau nei pusės metų
Mano gyvenimas nepasikeitė

30%

16%
8%
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Gyventojai pritaria Vyriausybės priimamiems sprendimams
Gyventojai ypač palankiai vertina Vyriausybės priimamus sprendimus kovoje su koronavirusu Lietuvoje.
Net 76% visų apklausoje dalyvavusiųjų teigia pritariantys jų veiksmams. Tik 1 iš 10 nurodė, kad
tokiems veiksmams nepritaria.
Vyriausybės priimtų veiksmų vertinimas
60%

43%

45%

33%
30%

15%

15%

4%

6%

Visiškai nepritariu

Nepritariu

0%

Nei taip, nei ne

Pritariu

Visiškai pritariu

2 iš 5 gyventojų prisidėjo prie socialiai atsakingos veiklos paremdami
organizacijas, įmones ar padėdami žmonėms, kuriems reikia pagalbos
karantino laikotarpiu
23% gyventojų nurodė, kad plintant koronavirusui Lietuvoje stengiasi apsaugoti vyresnio amžiaus
žmones, todėl padeda jiems įsigyti būtiniausių prekių. 6% taip pat padėjo žmonėms, kuriems buvo
taikoma izoliacija.
Gyventojai suprasdami ekonominę situaciją Lietuvoje stengiasi prisidėti prie mažesnių verslų
išsaugojimo, todėl pradėjo dažniau pirkti jų prekes (16%).
Prisidėjimas prie socialiai atsakingų veiklų karantino metu
0%

20%

Padėjau pagyvenusiems žmonėms įsigyti prekių
16%

Paaukojau pinigų fondams skirtiems paremti gydytojus

6%

Padėjau žmonėms, kuriems taikoma izoliacija

6%

Neprisidėjau nei prie vienos iš šių veiklų

60%

23%

Stengiuosi paremti smulkųjį verslą, todėl dažniau perku jų prekes

Pradėjau savanoriauti

40%

3%

58%
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„Santykinė” lyčių lygybė

Daugiau sportuoti nepradėjome

Šalyje įsigaliojus karantinui dauguma šalies
gyventojų daugiau laiko praleidžia namuose,
tačiau veiklos sritys visų skirtingos. Moterys
pirmomis savaitėmis dažniau tvarkosi namuose,
išbando naujus patiekalus, skaito knygas. Vyrai
– žaidžia kompiuterinius žaidimus, atlieka
smulkius remonto darbus. Jaunimas tuo metu
mokosi internetu (59%), žiūri filmus, žaidžia
kompiuterinius
žaidimus,
užsiima
grožio
procedūromis, sportuoja, o vyriausieji, 55 - 64
metų, apklausos dalyviai dažniau nei kiti skaito
knygas, užsiima sodo ir daržo darbais.

Ketvirtadalis žmonių karantino metu sportuoja
namuose,
dar
20%
keičia
sportą
pasivaikščiojimu lauke ir 8% sportuoja lauke.
Kiti
arba
nesportuoja,
arba
sustabdė
sportavimą šiuo laikotarpiu - tokių yra 10%.
Namuose dažniau renkasi sportuoti išsilavinę ir
uždirbantys
didesnes
pajamas
Lietuvos
gyventojai.

Lietuvos gyventojų laisvalaikis šalyje įsigaliojus karantinui
0%

33%

67%

Tvarkausi namus

100%

66%

Žiūriu televizorių

59%

Žiūriu filmus

55%

Skaitau knygas

38%

Užsiimu sodo ir daržo darbais

27%

Daugiau gaminu, išbandau naujus patiekalus

27%

Leidžiu laiką su vaikais

26%

Namuose atlieku smulkius remonto darbus

24%

Skiriu laiko mokymuisi, kursams, mokausi kalbų

24%

Žaidžiu kompiuterinius žaidimus

23%

Planuoju sutvarkyti užsisenėjusius reikalus

22%

Sportuoju

19%

Kiek įmanoma daugiau leidžiu laiko lauke

16%

Užsiimu grožio procedūromis

4%

Leidžiu laiką su draugais

3%

Lankau gimines ir artimuosius

2%
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Žmonėms trūksta gyvo bendravimo
Bendravimo pokyčiai

Karantino metu gyventojams labiausiai trūksta
susitikimų su draugais, gyvo bendravimo su
artimaisiais. Susitikimų su artimaisiais labiau
trūksta moterims. Taip pat jos labiau pasigenda
lankymosi grožio salonuose. Jaunimas labiau
pasiilgsta kavinių, teatrų, kino teatrų, prekybos
centrų.

Kol kas nutrauksiu gyvą bendravimą
Mažinsiu gyvą bendravimą
Nieko nekeisiu

Neturėjau tokio kontakto ir iki šiol

Draugai

51%

Vyresni giminaičiai
Šeimos nariai gyvenantys atskirai
Šeimos nariai gyvenantys kartu

Viską
keičia
internetas

technologijos

ir

Žmonės rimtai žiūri į situaciją Lietuvoje bei
pasaulyje, todėl norėdami apsaugoti tiek save,
tiek artimuosius ketina mažinti ar nutraukti gyvą
bendravimą karantino metu. Kas antras
apklausoje dalyvavęs respondentas nurodė, kad
kol kas nutrauks bendravimą su draugais (51%),
net 47% šiuo metu neketina susitikti su savo
vyresniais
giminaičiais.
37%
nutrauks
bendravimą su šeimos nariais, negyvenančiais
kartu, dar trečdalis ketina mažinti gyvą
bendravimą su jais. Net 3 iš 5 apklausoje
dalyvavusių gyventojų nurodė, kad vengia gyvų
susitikimų, juos dažniausiai keičia telefoniniais
skambučiais (61%). Ypač tai pastebima tarp
vyresnių gyventojų, 55 – 64 metų amžiaus
(75%). Taip pat žmonės bendravimui išnaudoja
socialinius tinklus (55%) ar bendravimui naudoja
vaizdo skambučius (29%). Tik 1 iš 10
bendravimo su artimaisiais nepakeitė karantino
metu.

29%

47%

26%

37%

34%

7% 11%

13%
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16%

11%

21%

9%

72%

10%

Ko karantino metu trūksta labiausiai
0%

25%

50%

75%

Gyvo bendravimo su
susirinkimo su draugais

56%

Lankymosi renginiuose

56%

Lankymosi ne maisto prekių
parduotuvėse

31%

Lankymosi prekybos ir
laisvalaikio centruose

29%

Lankymosi kavinėse

25%

Lankymosi kino teatre

19%

Pramogų netrūksta

18%

Lankymosi grožio salonuose

16%

Lankymosi baruose,
klubuose

16%

Kita

11%
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Kol kas santykiai nesikeičia
Didžioji dauguma nurodo, kad dėl karantino ir ilgesnio laiko praleidžiamo namuose su šeima jų
santykiai išliko tokie patys. Tačiau 1 iš 10, turintys vaikų, nurodė, kad praleidžiant daugiau laiko
santykiai su vaikais pagerėjo, 7% geriau sutaria su kartu gyvenančiu partnere / partneriu. Tik nedidelė
gyventojų dalis nurodo, kad santykiai šeimoje šiuo laikotarpiu pablogėjo.
Santykiai su šeimos nariais
Santykiai pagerėjo

Vaikai

Partneriu / partnere (gyvenančių/-ia kartu)

Santykiai yra tokie patys

10%

Santykiai pablogėjo

87%

7%

3%

88%

5%

Tačiau po truputį keičiasi kiti įpročiai
Tikėtina, kad ilgesnė izoliacija žmones pastūmės į sėslesnį ir kiek labiau žalingą gyvenimo būdą. Šiuo
metu žmonės daugiau užkandžiauja, mažiau juda, kiek daugiau rūko ir vartoja alkoholį. Tikėtino
demografinio sprogimo kol kas nematyti - žmonės seksu užsiima panašiai kaip ir prieš karantiną.

Veiklos, kuriomis gyventojai užsiima dažniau nei įprastai
40%

Vyrai

Moterys

33%

30%

26%

20%

13%
10%

9%

9%

8%

3%

3%

0%

Rūko

Vartoja alkoholinius gėrimus

Užkandžiauja

Mylisi
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31% išbandė pirkimą internetu dėl
įvesto karantino šalyje
Prasidėjus karantinui Lietuvoje 47% apklausoje
dalyvavusių respondentų teigė, kad pirko
internetinėse parduotuvėse. 31% gyventojų
naudojosi internetinėmis parduotuvėmis būtent
dėl to, kad šalyje įvestas karantinas.
Pirkimas internetinėse parduotuvėse

Pirmauja barbora.lt ir eurovaistine.lt
Tarp pirkusiųjų internetu karantino laikotarpiu
populiariausios internetinės parduotuvės yra
Barbora.lt bei Eurovaistinė.lt, jose dėl karantino
pirko po 17% gyventojų. Labiausiai Barbora.lt
paslaugomis naudojosi 25 – 34 metų amžiaus
gyventojai. 14% dėl karantino pirko Senukai.lt,
šioje parduotuvėje dažniau pirko vyresni, 55 – 64
metų amžiaus gyventojai (28%). 1 iš 10 išbandė
pigu.lt bei camelia.lt.
Pirkę internetu naudojosi

31%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

53%
16%

Pirkau internetinėse parduotuvėse dėl karantino
Pirkau internetu, bet ne dėl karantino
Internetinėse parduotuvėse prasidėjus karantinui
Lietuvoje nepirkau

E-prekybos augimas ženklus, bet ne
masinis
Karantino laikotarpiu gyventojai pradėjo rečiau
pirkti fizinėse maisto prekių parduotuvėse, tačiau
ne visas srautas persikėlė į internetines maisto
parduotuves (galimai dėl riboto pastarųjų
pajėgumo). Tikėtina, kad gyventojai perka
rečiau, bet didesniais kiekiais. Vizitai į
internetines ne maisto parduotuves irgi paretėjo.
Tikėtina, dėl jaučiamo finansinio nesaugumo.
Ypač retai į fizines maisto parduotuves pradėjo
eiti moterys, apsipirkimas karantino laikotarpiu
paliekamas šeimos vyrams.

Barbora.lt

17%

Eurovaistinė.lt

17%

Senukai.lt

14%

Pigu.lt

11%

Camelia.lt

10%

Gintarine.lt

8%

LastMile

2%

Rimi.lt

1%

Ikea.lt

1%

Kita

Būtent dėl karantino
nepirkau nei vienoje

11%

35%
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Kol kas prekių užtenka

Prekių trūkumas parduotuvėse

Pusė Lietuvos gyventojų teigia, kad ir šiuo metu
randa parduotuvėse visas norimas prekes. Visgi
kitai pusei apklaustųjų surasti reikiamus prekių
ženklus sekasi prasčiau. Dažniau norimų prekių
neranda jaunimas iki 24 metų amžiaus.

12%

53%

36%

Visuomet randu man reikiamas prekes parduotuvėje
Nebūna pavienių prekių
Dažnai nebūna norimų prekių

Nuostatos
ieškant
prekių nėra pakitusios

alternatyvių

Kriterijai, kuriais vadovaujasi keisdami mėgstamus
prekių ženklus kitais
0%

Jei savo mėgstamos prekės neranda, pakaitalo
dažniausiai gyventojai ieško pagal kainą ir
produkto sudėtį. Į kainą dažniau žiūri jaunimas
bei tie, kurie šiuo metu jaučia didelį finansinį
nesaugumą, o į sudėtį – moterys. 15% gyventojų
į krepšelius pakaitines prekes dedasi daug
negalvodami ir nesirinkdami.
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40%

60%

Kaina

65%

Sudėtis

47%

Galiojimo laikas

27%

Žinomumas
Išbandau per daug
negalvodamas / -ama

80%

25%

15%

Reklama, kurią esu matęs/čiusi

9%

Pakuotė

9%
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Tik trečdalis dėl savo finansų yra
ramūs
71% Lietuvos gyventojų jaučia finansinį
nesaugumą dėl koronaviruso. Net penktadalis
teigė, jog jaučia stiprų finansinį nesaugumą.
Dažniausiai stiprų finansinį nesaugumą teigė
juntantys žemų pajamų grupės atstovai (32%,
kurių pajamos vienam šeimos nariui siekia 301 500 eurų), dažniau minėjo ir 35-44 m. amžiaus
žmonės (30% šioje amžiaus grupėje). Žmonės,
jaučiantys stiprų finansinį nesaugumą taip pat
yra labiau išsigandę dėl koronaviruso plitimo ir
šios situacijos padarinių.

Finansinis nesaugumas

22%
30%

49%

Taip, jaučiu stiprų finansinį nesaugumą
Taip, iš dalies jaučiu finansinį nesaugumą
Ne, šiuo metu finansinio nesaugumo nejaučiu

Įpročių pokytis karantino metu ir po jo

21%

30%

Dalis gyventojų teigia, jog jų
vartojimo įpročiai po karantino
pasikeis visiems laikams
30% gyventojų mano, kad karantino metu
pasikeitę įpročiai liks pasikeitę ir po jo.
Dažniausiai taip teigė gyventojai, jaučiantys
stiprų finansinį nesaugumą (net 46% šios grupės
atstovų). Dar pusė gyventojų teigė, kad įpročiai
pasikeis tik karantino laikotarpiu.

49%

Taip, manau, kad keisis ir liks pasikeitę
Taip, manau, kad keisis bet, praėjus karantinui, liks kokie buvo
Ne, mano vartojimo įpročiai nesikeis
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Gyventojai artimiausiu metu ne tik taupys, bet ir didins išlaidas kai kurioms
sritims
Bene trečdalis gyventojų artimiausiu metu planuoja daugiau taupyti. Vis tik esama sričių, kurioms
planuojama išleisti daugiau – tai maisto ir buities prekės, medicinos prekės, vaistai, asmens higienos,
kosmetikos prekės. Apie 5% gyventojų karantino metu laiką skirs investavimui, laisvalaikio ar
elektronikos prekių įsigijimui. Pusė gyventojų nurodė, jog išlaidų nedidins jokiai sričiai.
Sritys, kurioms bus išleidžiama daugiau
0%

Daugiau taupysiu
Pirksiu daugiau būtiniausių maisto ir buities prekių
Pirksiu daugiau medicinos prekių, vaistų bei maisto papildų
Pirksiu daugiau asmeninės higienos, kosmetikos prekių
Planuoju investuoti
Laisvalaikui – stalo ar kompiuteriniams žaidimams, knygoms
Buitinei technikai ir elektronikos prekėms
Sporto reikmenims
Garderobui, rūbams bei avalynei
Įsigyti sveikatos draudimą
Kita
Neplanuoju didinti
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50%

Pramogų ir kelionių bus mažiau
Sritys, kurioms išlaidos bus mažinamos daugiausia – pramogos, rūbai ir avalynė bei kelionės – šioms
sritims taupys 3-4 gyventojai iš 10-ties. Taip pat nukentės ir planuoti stambesni pirkiniai – buitinės
technikos ar elektronikos prekės (paminėjo 25%), kai kurie atsisakys automobilio ar būsto pirkimo. 3 iš
10 gyventojų gyventojų teigė, jog išlaidų nemažins.
Sritys, kurioms bus išleidžiama mažiau
0%

20%

40%

Pramogoms

40%

Rūbams bei avalynės pirkimui

35%

Kelionėms

32%

Buitinės technikos ar elektronikos

25%

Pirksiu mažiau maisto ir buities prekių

19%

Nepirksiu automobilio, kurį planavau pirkti

14%

Nepirksiu būsto, kurį planavau pirkti
Kita
Ne, mažinti išlaidų neplanuoju

60%

8%
1%
31%
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Žiniasklaidos vartojimas stipriai išaugęs
Karantino laikotarpiu gyventojai jaučia poreikį išlikti informuotiems apie situaciją. Tai lemia, kad apie
pusė gyventojų dažniau seka informaciją internetinėse naujienų svetainėse, dažniau lankosi
socialiniuose tinkluose bei žiūri televiziją. Bene penktadalis gyventojų dažniau žiūri televiziją internete,
klausosi radijo. Filmų peržiūrų platformos tapo populiaresnės tarp 16% gyventojų. Mažiausiai pakito
laikraščių, žurnalų skaitymas – juos dažniau teigė skaitę tik 8% respondentų.
Žiniasklaidos vartojimas karantino metu
Naudoja dažniau nei prieš 2 sav.
Naudoja rečiau nei prieš 2 sav.

Naudoja tiek pat
Nenaudoja

55%

38%

Internetinės naujienų svetainės
(Delfi, 15min, lrytas ir kt.)
Socialiniai tinklai
(Facebook, Instagram ir kt.)
Televizija
Televizija internete
(LRT, TV3play, LNKgo)

20%

Radijas

19%

Turinio transliavimo platformos
(Netflix, Telia1, Go3, HBO)
Laikraščiai, žurnalai

4%4%

46%

42%

3% 10%

46%

41%

3% 10%

16%

8%

38%

6%

44%
25%

12%

5%

39%

35%
25%

55%

8%

44%

Reklama reikalinga, ją tik reikia pritaikyti prie konteksto
4 iš 10 respondentų sutinka, kad reklama ir karantino metu išlieka informacijos šaltinis apie įmonių
pasiūlymus. Panašiai tiek pat pritaria, kad ir šiuo laikotarpiu turime pirkti prekes, nes tai būdas palaikyti
Lietuvos verslus, o penktadaliui tai gera proga ir patiems sutaupyti.
Apie trečdalis respondentų mano, kad įmonės piktybiškai naudojasi šiuo periodu, siūlydamos akcijas ir
skatindamos neatsakingą vartojimą.
Požiūris į reklamą
Nesutinku
Reklamomis įmonės siekia informuoti pirkėjus apie naujienas ir
daromas nuolaidas

16%

Nei sutinku, nei nesutinku
44%

Sutinku

40%

Įmonės piktybiškai naudojasi padėtimi ir skatina neatsakingą
vartojimą

19%

45%

36%

Turėtume pirkti prekes ir paslaugas ir karantino metu – taip
palaikome Lietuvos verslus

18%

48%

34%

Reklama tokiu laikotarpiu naudinga ir aktuali – tai gera
galimybė sutaupyti

26%

53%

21%
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Aktualios reklamos
Karantino metu aktualesnės, naudingesnės
internetinių maisto prekių parduotuvių reklamos
– 35% visų apklausoje dalyvavusių respondentų,
teigė, kad šiuo metu jos naudingesnės nei
įprastai.
Ketvirtadalis teigia, kad šiuo metu yra
aktualesnės vaistinių reklamos, penktadalis,
vaistų bei maisto papildų. Maisto prekių tinklų ir
maisto produktų reklamos aktualesnės 16% bei
15% gyventojų atitinkamai.

Reklamų aktualumas karantino laikotarpiu
Aktualesnės nei įprastai

Taip pat kaip visada

Mažiau aktualios nei įprastai

Nemačiau tokių reklamų

Internetinių maisto prekių parduotuvių reklamos

Vaistinių reklamos

Vaistų, maisto papildų reklamos

39%

35%

24%

20%

56%

54%

6%

19%

7% 13%

9%

Maisto prekių tinklų (Maxima, Rimi, Iki, Lidl, Norfa) reklamos

16%

60%

11%

Maisto produktų reklamos

15%

61%

9%

17%

13%

15%

Respondentų buvo paprašyta prisiminti, kokias
naudingas reklamas jie matė šiuo laikotarpiu.
Dažniausiai buvo minėtos reklamos, susijusios
su elgesiu karantino laikotarpiu bei informacija
apie koronavirusą. Gyventojai minėjo ir įvairias
paslaugas ar prekes, kurių siūloma įsigyti
internetu, neišeinant iš namų – pavyzdžiui,
prekių ženklų Barbora, pigu.lt, Senukai, Varlė.
Daugelis dabar pastebi ir vaistinių bei vaistų
reklamas – dažniau nei kitos vaistinės buvo
minima Eurovaistinė. Gyventojų akį patraukė ir
socialinė reklama, kurioje įžymūs žmonės,
aktoriai skatina senjorus šiuo laikotarpiu likti
namuose.
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Velykas švęs, tik kiek kitaip

Planai švęsti Velykas šiais metais
0%

Beveik 60% gyventojų teigia, jog yra nusiteikę ir
karantino metu švęsti Šv. Velykas. 14%
respondentų mano, kad šios šventės šiemet gali
tekti nešvęsti. Bene ketvirtadalis gyventojų dar
nespėjo apie tai susimąstyti.
72% ketinančių švęsti Šv. Velykas darys tai tik
su žmonėmis, su kuriais gyvena kartu. 21%
teigė, jog gamins mažiau patiekalų. 18% ketina
per šventę su artimaisiais bendrauti internetu, o
panašiai tiek pat ketina ir vykti į svečius (14%).

10%

20%

30%

Tikrai taip

34%

Greičiausiai taip

25%

Greičiau ne
Tikrai ne

12%

2%

Dar apie tai negalvojau
Nešvenčiu Velykų

40%

23%
3%

Būdai, kaip bus švenčiamos Velykos

80%

72%

60%

40%

21%
20%

18%

14%

10%

2%

3%

Nedažysiu
kiaušinių

Kita

0%

Švęsiu tik su
Gaminsiu
Švęsiu su
Važiuosiu švęsti
žmonėmis, su mažiau patiekalų artimaisiais
pas gimines ir
kuriais kartu
naudodamas (-a) artimuosius
gyvenu
elektronines
priemones

Nieko nekeisiu
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