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Co kupić na pierwszą komunię? Najlepsze prezenty technologiczne

Wraz z majem zaczyna się sezon komunijny. Dla bliskich to okazja, którą chcą uświetnić obdarowując dzieci
wyjątkowym prezentem. Jak wybrać coś oryginalnego i dobrego jakościowo, użytecznego i wspierającego rozwój?
Coraz częściej wybieranym upominkiem z okazji pierwszej komunii jest sprzęt elektroniczny.

Wraz z postępującym rozwojem technologicznym obserwujemy zmieniające się trendy w komunijnych prezentach.
Kiedyś największą popularnością cieszyły się rowery i zegarki, teraz czołowe miejsce na liście komunijnych
upominków zajmuje sprzęt elektroniczny - od smartfonów, tabletów i laptopów, po nowatorskie prezenty takie jak
elektryczne deskorolki, drony, czy okulary VR.
Podarunek, który może służyć zabawie, ale też pomóc w nauce i rozwijać pasję dziecka, zawsze będzie dobrym
pomysłem. Dotyczy to szczególnie sprzętu elektronicznego, z którym dzieci szybko i łatwo się oswajają – mówi
Ireneusz Zygmunt, Dyrektor Działu Zakupu w sieci MediaMarkt. – W każdym przedziale cenowym znajdziemy
produkty, które nie tylko ucieszą dziecko, ale także spełnią funkcję edukacyjną.
Lista najbardziej popularnych prezentów komunijnych zmienia się z roku na rok. Jedni stawiają na funkcje rozrywkowe
urządzenia, inni na wartości edukacyjne, ale zawsze w efekcie końcowym chodzi o to, żeby jak najdłużej sprawiały
radość obdarowanemu. Co najlepiej sprawdzi się w tym sezonie?
Laptopy i tablety
Od lat niezmiennie największą popularnością w sezonie komunijnym cieszą się laptopy i tablety. Dla dzieci, które już
wcześniej korzystały z tych urządzeń, kupujący wybierają zwykle bardziej zaawansowane, odpowiadające
zmieniającym się potrzebom i umiejętnościom. W końcu z roku na rok komputery i tablety poprawiają moc
obliczeniową i zaskakują nowymi funkcjonalnościami. Oferta jest szeroka, najtańsze komputery można kupić już za
ok. 799 zł, a ceny tabletów zaczynają się od ok. 399zł. Przy wyborze komputera warto zwrócić uwagę na procesor,
pamięć RAM, czy pojemność dysku twardego. W wypadku tabletu istotnymi cechami są: ekran, pojemność baterii oraz
procesor.
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Konsole do gier
To klasyka komunijnych prezentów, ciesząca się wśród dzieci niesłabnącą popularnością. Dzisiejsze konsole, to już nie
tylko urządzenia do gier, ale prawdziwe centra domowej rozrywki. Możemy wybierać spośród trzech silnych marek:
Sony PlayStation, Microsoft Xbox oraz Nintendo Switch, gdzie szczególnie dwie pierwsze mają ogromny wybór
różnych gier. Trzecia niedawno zadebiutowała na rynku, więc na razie ma tylko kilka tytułów. Koszt najtańszej
konsoli to wydatek od 999 zł.
Dużym zainteresowaniem cieszą się również gogle wirtualnej rzeczywistości Playstation VR, które wprowadzają
granie na nowy, niezwykle angażujący poziom. Musimy się tu liczyć kosztem od 1769 zł.
Elektryczna deskorolka
W latach 90. podobne urządzenie można było oglądać tylko w filmach science fiction. Każde dziecko chciało się
poruszać po mieście tym oryginalnym środkiem transportu, używanym przez głównego bohatera kultowego „Powrotu
do przyszłości”. Taki przedmiot wciąż wzbudza u dzieci zachwyt, z tą różnicą, że dziś elektryczne deskorolki bez
problemu można dostać w sklepach. Dostępne w MediaMarkt nowoczesne deski firmy YESdzik lub Skymaster potrafią
rozwinąć prędkość do ok. 15 km/h, co pozwala przemieszczać się szybko, a zarazem bezpiecznie. To świetna
alternatywa dla roweru czy hulajnogi, a równocześnie oryginalny pomysł, który z pewnością ucieszy trzecioklasistę.
Koszt od kilkuset złotych, w zależności od parametrów urządzenia.
Smartfony i smartwatche
Dla wielu dzieci pierwsza komunia to moment, w którym dostają pierwszego smartfona. W MediaMarkt znajdziemy
urządzenia zróżnicowane pod względem funkcjonalności i ceny ( koszt od 199 zł), a dużą popularnością wśród
młodych cieszą się modele marki Huawei, reklamowane przez ich idola – Roberta Lewandowskiego. Coraz chętniej
klienci wybierają dla dzieci smartwatche, czyli inteligentne zegarki, które sterują wybranymi funkcjami smartfonu.
Taki sprzęt monitoruje ruch, zachęcając również młodych użytkowników do aktywności fizycznej. To nowoczesne
urządzenie można kupić w cenie już od 129 zł.
Okulary VR
Hitem tego sezonu komunijnego mogą być jednak urządzenia obsługujące wirtualną rzeczywistość. Już w ubiegłym
roku były jednym z najbardziej oryginalnych pomysłów na prezent. Specjalne okulary do smartfonów umożliwiają
oglądanie filmów z widokiem 360 stopni i w obrazie kinowej jakości. Dzięki okularom uzyskujemy dostęp do
wirtualnej rzeczywistości z żywym i bardzo realistycznym obrazem. Za pomocą takich urządzeń dziecko może
wirtualnie zwiedzić najciekawsze miejsca na świecie i przeżyć niesamowite przygody. Koszt od 99 zł.
Drony i kamery akcji
Kolejną popularną nowością wśród prezentów komunijnych są drony. To bezzałogowe statki powietrzne, którymi
można sterować za pomocą tabletu lub smartfonu. Umożliwiają one nagrywanie obrazu z lotu ptaka, a te bardziej
zaawansowane przesyłają jednocześnie sygnał HD w czasie rzeczywistym na urządzenie mobilne. Zwiększa to kontrolę
nad ruchami urządzenia i podnosi poziom bezpieczeństwa w czasie lotu. Podgląd obrazu na żywo to również
niesamowite doświadczenia związane z obserwowaniem tego, co nagrywa kamera nawet 1 km dalej. Ceny urządzeń
zaczynają się od 500 zł.
Dla fanów sportowych emocji z pewnością jako prezent sprawdzą się kamery akcji. Mecz czy rajd – kamera dotrzyma
dziecku kroku nawet w najbardziej szalonych i dynamicznych momentach. Koszt od 300 zł.
Aparaty fotograficzne
Pomimo, że fantastyczne zdjęcia możemy zrobić dzięki smartfonom, to aparaty fotograficzne są nadal jednym z
najczęściej wybieranych prezentów komunijnych. Dzisiejszy sprzęt do robienia zdjęć ma w sobie pewną magię, łączącą
klasyczną fotografię z nowymi technologiami. Aparaty dobrej jakości zachęcą dziecko do rozwijania pasji. Prawdziwym
prezentowym hitem może się także okazać sprzęt do fotografii natychmiastowej. Zrobione takim urządzeniem zdjęcia
są wyjątkowe, podobnie jak emocje towarzyszące ich „wywoływaniu”. Najtańszy aparat kupimy za kilkaset złotych.
Rozwój cyfrowego świata jest tak szybki, że osobom spoza branży ciężko być „na bieżąco” ze wszystkimi
strona 2 / 4

newss.pl

Co kupić na pierwszą komunię? Najlepsze prezenty technologiczne

innowacjami. Na rynku praktycznie co kilka miesięcy pojawiają się nowe modele urządzeń. Dlatego w sklepach
MediaMarkt klienci zawsze mogą skorzystać z pomocy fachowych doradców. Przeszkolony personel pomoże
porównać dostępne modele i znaleźć sprzęt, który najlepiej odpowiada oczekiwaniom i zainteresowaniom dziecka. –
mówi Ireneusz Zygmunt z MediaMarkt – Na miejscu można również zamówić pierwszą instalację komputera, przegrać
dane ze starego urządzenia na nowe, zabezpieczyć smartfon i tablet folią lub szybą ochronną. – dodaje Ireneusz
Zygmunt.
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zdj. Ewelina Tużnika-Płeszka
MediaMarkt
(press box)
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