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Czas ucieka, a Ty nadal nie masz pomysłu na świąteczny prezent? Te propozycje ucieszą każdego!

Gdy kupujemy świąteczne upominki, staramy się spełnić najskrytsze marzenia naszych bliskich. Choć 35% Polaków
kupuje prezenty świąteczne jeszcze przed Mikołajkami, to aż 53% z nas wybiera prezenty w ciągu dwóch ostatnich
tygodni.1 Co najchętniej kupujemy w prezencie i co sami chętnie znajdujemy pod choinką? Wśród najlepszych
prezentów od lat niezmiennie króluje elektronika użytkowa, a do łask powracają również gramofony oraz winylowe
płyty.

Ciekawy prezent możemy kupić w każdym przedziale cenowym – bardzo często jednak chcemy, aby był on również
przydatny. Dlatego właśnie decydujemy się na zakup elektroniki, a na liście najpopularniejszych prezentów
gwiazdkowych znaleźć możemy zarówno małe AGD, słuchawki, elektroniczne deskorolki czy tablety. Chętnie
kupujemy również gry na konsolę lub komputer, a płyty CD zastępujemy winylami, często decydując się na
najpopularniejsze klasyki, takie jak Led Zeppelin czy Pink Floyd. Pomimo szerokiej oferty produktów w
elektromarketach, często zadajemy sobie pytanie, co możemy kupić w prezencie naszym najbliższym. Trendy
zakupowe sprawdziliśmy w sieci MediaMarkt.
Nowoczesny sprzęt elektroniczny to znakomity pomysł na prezent – mówi Gregor Nawrath, Dyrektor Operacyjny sieci
MediaMarkt – Polacy są otwarci na nowinki technologiczne i chętnie sięgają po najnowsze modele urządzeń.
Tablety, smartfony i konsole
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Listę najpopularniejszych prezentów otwierają smartfony i tablety, bez których trudno dziś sobie wyobrazić codzienne
funkcjonowanie. Te wielozadaniowe urządzenia pełnią funkcje użytkowe i rozrywkowe. Są znakomitym wyborem dla
osób w każdym wieku. Musimy się tu liczyć z wydatkiem od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Dobrą popozycją jest
np. tablet Huawei MediaPad T3 10 LTE wyposażony w czterordzeniowy procesor, dwie kamery i wytrzymałą baterię
czy Apple iPad 10.2 (2019) z wyświetlaczem Multi-Touch z podświetleniem LED. Uniwersalnym wyborem będzie
MICROSOFT Surface - urządzenie łączące w sobie laptop i tablet.
Wiele dzieci otrzymuje pod choinke swój pierwszy smartfon. Dobrą propozycją jest Oppo A5 2020 wyposażony w
długodystansową baterię o pojemności 5000 mAh, rozbudowaną pamięć wewnętrzną 64GB i system 4 kamer
głównych. Dla nieco starszych użytkowników tegorocznym „strzałem w dziesiątkę” może być Xiaomi Mi Note 10 .
Urządzenie wyposażone jest w system 5 aparatów głównych – charakteryzują się miedzy innymi rozdzielczością
matrycy 108 MPix, obiektywem szerokątnym czy obiektywem do zdjęć makro.
Wysoką pozycję niezmiennie zajmuje Apple iPhone. Tegoroczna nowość iPhone XI posiada wyświetlacz Super
Retina XDR o przekątnej 5.8 cala z technologiami HDR i True Tone. Niewątpliwym atutem jest również wytrzymała
obudowa ze szkła i chirurgicznej stali nierdzewnej.
Od lat wśród prezentów królują konsole do gier: Play Station 4 , Xbox One S lub Xbox One X czy NINTENDO
Switch . Najtańsze możemy kupić już poniżej tysiąca złotych, a konsola to idealny prezent dla całej rodziny, który
umożliwi wspólne spędzanie czasu na niezapomnianej zabawie. Dla najmłodszych idealnym prezentem będzie konsola
Nintendo Switch, do której znajdziemy duży wybór gier dla dzieci. Należy pamiętać, że konsola SWITCH spełnia
także rolę konsoli przenośnej! Producent specjalnie na święta promuje dwa zestawy składające się z konsoli Nintendo
Switch oraz dwóch gier dla dzieci: Mario Kart 8 Deluxe (PEGI 3) i The Legend of Zelda: Breath of the Wild (PEGI 12)
oraz Pokémon Let's Go Pikachu! (PEGI 7) i Super Smash Bros. Ultimate (PEGI 12). Gry przeznaczone są dla dzieci w
wieku od 7 (PEGI 7) lub 12 lat (PEGI 12).
Najpopularniejsze w tym sezonie gry na Playstation 4 i Xbox-a to zdecydowanie FIFA20 (PEGI 3), Star Wars Jedi:
Upadły Zakon (PEGI 16) czy Call of Duty (PEGI 12). Z kolei na PC, na najmłodszych miłośników gier czekają
najnowsze dodatki do kultowej gry the Sims 4. Miłośnicy tańca w każdym wieku docenią grę Just Dance 2020. Na
Playstation i Xbox-a śmiało można polecić dla najmłodszych serię gier LEGO.
Akcesoria i małe AGD
Popularnymi prezentami gwiazdkowymi od lat pozostają słuchawki, głośniki czy powerbanki, a także przydatne
urządzenia małego AGD. Wśród uwielbianych prezentów z tej kategorii znaleźć możemy suszarki, prostownice,
golarki czy elektryczne szczoteczki. Gdy myślimy o większym rodzinnym prezencie, strzałem w dziesiątkę będą z
kolei oczyszczacze powietrza czy ekspresy do kawy. Wśród wymienionych propozycji prezentów bez problemu
znajdziemy takie, które mieszczą się w naszym budżecie – niektóre z nich kupimy już za kilkadziesiąt złotcyh. Dzięki
ich uniwersalności, obdarować możemy nimi osobę w każdym wieku – szczoteczka czy słuchawki będą idealnym
prezentem zarówno dla nastolatka, jak i dla starszego miłośnika technologicznych gadżetów.
Elektroniczne zabawki i muzyczne gadżety, czyli rozwijamy pasje
Pod choinkę fanów technologicznej rozrywki trafiają elektryczne deskorolki, za które trzeba zapłacić od kilkuset do
kilku tysięcy złotych w przypadku bardziej zaawansowanych modeli. Tegorocznym hitem jest deskorolka Xiaomi
MiJia 365 Pro , wyposażona m.in. w pneumatyczne opony pochłaniające wstrząsy, wyświetlacz do monitorowania czy
tryb eco.
Świetnym prezentem zarówno dla dzieci, jak i dorosłych są drony – najtańsze modele to wydatek poniżej 300 zł. Dla
wielu użytkowników ważnymi atrybutami urządzenia są małe gabaryty i łatwość prowadzenia, co spełnia między
innymi dron DJI Ryze Tello oraz YUNEEC Breeze 4K Selfie.
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Rozwijaniu filmowej pasji doskonale służą kamery, dlatego dobrym wyborem są modele sportowe ze stabilizacją
obrazu i wodoodporne (dostępne między innymi w ofercie Go Pro). Choć przy wykonywaniu zdjęć coraz częściej
korzystamy ze smartfonów, to zakup na prezent aparatu fotograficznego jest nadal dobrym pomysłem. Wysoką
precyzję zapewni aparat Sony DSC-HX60 , z 30-krotnym zoomem optycznym.
Dla coraz szerszego grona fanów analogowego brzmienia trafionym pomysłem na prezent będzie gramofon i
nieśmiertelne płyty winylowe – prym wiedzie tu klasyka.
Przed dokonaniem wyboru idealnego prezentu, który będzie spełnieniem marzeń obdarowanego, warto skorzystać z
pomocy fachowych doradców w sklepach MediaMarkt. Przeszkolony personel zaprezentuje poszczególne funkcje
urządzeń i przedstawi propozycje prezentu dopasowanego do potrzeb i budżetu. W MediaMarkt można również
skorzystać z programów ratalnych i wielu innych usług, na przykład wykupić przedłużoną gwarancję na sprzęt, czy
zabezpieczyć smartfon i tablet folią lub szybą ochronną.
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