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Prezenty komunijne - aktualne trendy

W sezonie komunijnym rośnie zainteresowanie nowymi technologiami i gadżetami elektronicznymi, które są
najczęściej wybierane na prezenty dla dzieci. Od wielu lat najwyższe miejsca na liście popularności zajmują
smartfony, tablety, laptopy i sprzęt gamingowy. MediaMarkt wskazuje trendy.

Coraz więcej dzieci na co dzień korzysta z nowych technologii i doskonale sobie z nimi radzi. Wiele urządzeń znacznie
ułatwia naukę, wspiera rozwój dziecka i dostarcza znakomitej rozrywki. Najmłodsi bardzo dobrze orientują się w
nowościach sprzętowych, dlatego wybierając upominek warto uwzględnić zarówno preferencje, jak i umiejętności
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dziecka. Możliwości jest wiele i w każdym przedziale cenowym znajdziemy coś, co ucieszy obdarowanego.
Większość popularnych urządzeń najnowszej generacji może służyć nie tylko rozrywce, ale równocześnie spełniać
funkcje edukacyjne. Dlatego nowoczesna elektronika to bardzo dobry prezent na każdą okazję. – mówi Ireneusz
Zygmunt, Dyrektor Działu Zakupu sieci MediaMarkt – Wśród najchętniej kupowanych produktów są laptopy, tablety i
smartfony. Ogromny wzrost zainteresowania grami komputerowymi i technologią VR sprawił, że do czołówki
dołączył sprzęt i akcesoria gamingowe. Modnym prezentem stały się również deskorolki i hulajnogi elektryczne.
Nr 1 na liście MediaMarkt: laptopy i tablety
Ze względu na swoją wielofunkcyjność od lat niesłabnącą popularnością cieszą się laptopy i tablety. Przy wyborze
warto zwrócić uwagę na procesor, pamięć RAM, pojemność dysku twardego. Najtańszy markowy laptop kupimy już za
ok. 1100 zł, (ASUS E203MA-FD017TS), a tablet za ok. 350 zł (HUAWEI T3). Bardziej zaawansowane modele to
koszt kilku tysięcy złotych, np. notebook HP Pavilion 13-AN0009NW wyposażony w procesor Intel Core i5, pamięć
RAM 8GB oraz 13-calowy ekran LED HD. Z kolei laptop Acer NITRO 5 idealnie sprawdzi się w grach. Dużą
popularnością cieszą się tablety Huawei oraz Apple iPad.
Smartfony
Wiele dzieci otrzymuje na komunię nowy smartfon. Urządzenie renomowanej marki to koszt od kilkuset złotych.
Dobrą propozycją jest Huawei Y6 2019 za 699 zł z 6-calowym wyświetlaczem, wbudowaną pamięcią 32GB i
wytrzymałą baterią 3020 mAh. Taka konfiguracja sprawia, że jest doskonałym urządzeniem do oglądania filmów czy
surfowania po internecie. Za bardziej zaawansowane modele zapłacimy powyżej tysiąca złotych.
Dla małych graczy
Wśród dziecięcej rozrywki królują gry komputerowe. Najtańsza konsola kosztuje ok. 1000 zł. Popularnym prezentem
są premierowe edycje gier. Hitami dla dzieci są obecnie Minecraft, seria The Sims oraz dla małych fanów piłki nożnej
Fifa 19. Niedawno w sprzedaży pojawiła się najnowsza edycja gry z serii Lego: Lego Przygoda 2.
Drony, kamery i aparaty fotograficzne
Lista komunijnych przebojów obejmuje sprzęty do fotografowania i filmowania. W zależności od funkcji mamy do
wyboru wiele modeli dronów. Ciekawą i atrakcyjną cenowo propozycją jest dron DJI Ryze Tello w cenie 419 zł. Jego
zaletą jest np. łatwość prowadzenia, możliwość programowania lotu czy rozpoznawanie gestów i doskonała jakość
zdjęć.
Równie chętnie klienci kupują kamery, zwłaszcza modele sportowe – wodoodporne, ze stabilizacją obrazu (dostępne
między innymi w ofercie GoPro). Podstawowa wersja to wydatek ok 899 zł. Kamera posiada zaawansowane formy
edycji i jest bardzo odporna na warunki zewnętrzne, takie jak śnieg, piach czy woda. Można ją zabrać, gdy planujemy
aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.
Nadal popularne są aparaty fotograficzne. Producenci zachęcają najmłodszych użytkowników do odkrywania uroków
fotografowania, wprowadzając różne wersje kolorystyczne. Dzieci szczególnie lubią modele do wykonywania zdjęć
natychmiastowych, które są gotowe już po dwóch minutach. Hit sprzedaży to aparat Fuji Instax za 269 zł. Z kolei
SONY DSC-HX80B łączy zaawansowane rozwiązania w jednym niedużym i bardzo lekkim aparacie (999 zł).
Elektryczne deskorolka i hulajnoga to marzenie niejednego dziecka i w okresie komunijnym wzrasta zainteresowanie
tymi urządzeniami. Do wyboru są różne modele. Skymaster Moonster to składana hulajnoga o lekkiej konstrukcji w
cenie 999 zł. Za deskorolkę tej samej firmy model Wheels 7 Evo Smart zapłacimy 799 zł.
Wybór nowoczesnej elektroniki jest ogromny. Przed zakupem można skorzystać z fachowej porady personelu
MediaMarkt. Smartfony czy tablety warto zabezpieczyć folią lub szybą ochronną – można to zrobić w sklepie o drazu
po dokonaniu zakupu. Dzięki temu urządzenia będą dłużej służyły dziecku.
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