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Polacy coraz chętniej wybierają elektronikę użytkową na świąteczne prezenty

W okresie przedświątecznym z roku na rok rośnie popyt na praktyczną i funkcjonalną elektronikę użytkową, którą
coraz chętniej wybieramy na prezenty dla najbliższych. Dla klientów, którzy nadal wahają się przy ich wyborze,
MediaMarkt stworzył listę polecanych produktów.

To już ostatni dzwonek na zakup prezentów! Dla wielu konsumentów jest to duże wyzwanie. Gdy brakuje pomysłów
na świąteczny upominek, warto postawić na praktyczne rozwiązania. Jak wskazuje MediaMarkt, Polacy coraz częściej
wybierają elektronikę użytkową, stawiając na przydatne i funkcjonalne produkty.
Święta to szczególny czas, w którym skupiamy się na najbliższych i obdarowujemy ich wyjątkowymi upominkami,
dającymi dziecięcą radość z magii świąt. Nowoczesna elektronika zadowoli nawet najbardziej wymagających –
dostarczy rozrywkę, pomoże w codziennych obowiązkach, ułatwi spotkania z bliskimi, niezależnie od miejsca, w którym
się znajdują. Nasi fachowi doradcy w okresie przedświątecznym są zazwyczaj zasypywani pytaniami o najbardziej
odpowiednie urządzenia dla rodziny i przyjaciół. Z radością wspierają klientów w wyborze prezentów dopasowanych
do potrzeb i stylu życia obdarowywanych – mówi Wioletta Batóg, rzecznik prasowy sieci MediaMarkt.
Najlepsze pomysły na prezent
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.
Od lat wśród prezentów królują konsole do gier. Najtańsze możemy kupić już poniżej tysiąca złotych, a konsola to
idealny prezent dla całej rodziny, który umożliwi wspólne spędzanie czasu na niezapomnianej zabawie.
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Znakomitym wyborem dla całej rodziny będzie zakup telewizora i stworzenie własnego kina domowego, które
uprzyjemni rodzinie nie tylko zimowe wieczory.
Popularnymi upominkami gwiazdkowymi pozostają również słuchawki, głośniki czy powerbanki, a także przydatne
urządzenia małego AGD. Wśród uwielbianych prezentów z tej kategorii wskazać 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 złotych. 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.
Pod choinkę fanów technologicznej rozrywki trafiają też elektryczne deskorolki, za które trzeba zapłacić od kilkuset do
kilku tysięcy złotych w przypadku bardziej zaawansowanych modeli.
Świetnym prezentem zarówno dla dzieci, jak i dorosłych są drony – najtańsze modele to wydatek poniżej 300 zł.
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.
Dla coraz szerszego grona fanów analogowego brzmienia trafionym pomysłem na prezent będzie gramofon i
nieśmiertelne płyty winylowe – prym wiedzie tu klasyka.
Warto przyjrzeć się usługom
Tak jak dbamy na co dzień o bezpieczeństwo członków naszej rodziny, tak samo możemy zabezpieczyć podarowane im
przez nas prezenty. W ten sposób świąteczny podarunek z pewnością będzie użytkowy przez lata. Warto pomyśleć tu o
takich usługach jak np.: pierwsze uruchomienie, instalacja oprogramowania, zabezpieczenie ekranu smartfona folią
ochronną, optymalizacja telewizora czy ubezpieczenie sprzętu.
Przed dokonaniem wyboru idealnego prezentu, który będzie spełnieniem marzeń obdarowanego warto skorzystać z
pomocy fachowych doradców w sklepach MediaMarkt. Pełna oferta dostępna jest również na mediamarkt.pl .

strona 2 / 3

newss.pl

Polacy coraz chętniej wybierają elektronikę użytkową na świąteczne prezenty

MediaMarktSaturn Polska
press box

strona 3 / 3

