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WSKOCZ DO ŚWIATA HULLO I PRZEŻYJ 
NIEZAPOMNIANĄ PRZYGODĘ!

ZAKUPY ONLINE CZY OFFLINE? 
JAK WOLICIE?

Nie ma chyba wśród nas 
osób, które w Hullo nie zna-
lazłaby czegoś dla siebie. To 
miejsce niezwykle ciekawe, 
przemyślane, a hasło, że „ro-
dzinne” – wcale nie jest prze-
sadzone. Warto przyjechać, 
wejść do świata Hullo i prze-
żyć fantastyczną przygodę!

Pandemia zmieniła wiele 
w  naszym życiu. Również 
w świecie handlu. Wraz z ob-
ostrzeniami i  zamykaniem 
sklepów w trakcie kolejnych 
fal koronawirusa, klienci 
z zakupami przenieśli się do 
internetu. Czy teraz, kiedy 
sklepy są ponownie otwarte, 
dalej chętnie kupujemy w in-
ternecie?
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Od Black Friday po Cyber Monday
Cyber Monday przychodzi zaraz po Black Friday, ale tylko w teorii. W praktyce zakupowe szaleństwo może trwać przez cały tydzień, 
a nawet dłużej! Co ciekawe, czarny piątek w latach 50. miał zupełnie inne znaczenie. Jak jest dzisiaj?

Zacznijmy od samego 
początku i nie oszukuj-
my się — kolor czarny 
nie kojarzy się z niczym 

dobrym. Czy więc nie wyda-
je się wam nieco dziwne, że 
dzień, który powinien cieszyć 
każdego niskimi cenami, na-
zywany jest Czarnym Piąt-
kiem? 

Okazuje się, że określenie 
Black Friday ma bardzo dłu-
gą historię i — nomen omen 
— wcale nie jest ona koloro-
wa. Według źródeł najwcześ-
niejsze użycie tego wyrażenia 
pochodzi z roku 1869, kiedy 
gwałtownie spadające ceny 
złota, spowodowały krach na 
rynku, którego skutki amery-
kańska gospodarka odczuwa-
ła przez całe lata. 

Za to już w latach 50. dwu-
dziestego wieku Black Friday 
związano ze Świętem Dzięk-
czynienia, z  którym koja-
rzony jest do dziś. Od razu 
zdradzimy jednak, że i  tym 
razem określenie wcale nie 
miało pozytywnego wydźwię-
ku. Otóż wszystko zaczęło się 
jakieś 70 lat temu, kiedy fi -
ladelfi jska policja miała ręce 
pełne roboty. Wszystko za 
sprawą ogromnych tłumów, 
które zalewały sklepy i ulice 
w dzień po Święcie Dziękczy-
nienia. Do tego wszystkiego 
dochodziła jeszcze około 
stutysięczna grupa fanów 
futbolu, która uczestniczyła 
w  corocznie rozgrywanym 
pomiędzy armią a marynarką 
wojenną meczu.

Długie i pracowite zmiany, 
chaos na ulicach i  złodzieje 
sklepowi, wykorzystujący 
zamieszanie —  to wszystko 
przyczyniło się do tego, że 
fi ladelfi jska policja zaczęła 
określać czwarty piątek li-
stopada mianem Black Fri-
day. W  pewnym momencie 
sprzedawcy, zdając sobie 
sprawę z tego, że mimo licznie 
pojawiających się w sklepach 
klientów, nazwa tego wyjąt-
kowego dla Amerykanów 
dnia wcale nie kojarzy się 
dobrze, próbowali zmienić ją 
na Big Friday, ale rebranding 
nie zdał egzaminu. 

Wreszcie w latach 80. Czar-
ny Piątek zyskał zupełnie 

nowy charakter. W ciągu jed-
nego dnia następującego po 
Święcie Dziękczynienia sprze-
dawcy byli w  stanie załatać 
powstałe w ciągu mijającego 
roku straty i wejść w nowy już 
z zyskiem. 

Kolejna dekada przyniosła 
następne zmiany. Okazało 
się, że kilka godzin na za-
kupy wcale ludziom nie wy-
starcza, dlatego sklepy zaczęły 
otwierać swoje drzwi dużo 
wcześniej, a nawet już o pół-
nocy. Wkrótce zakupowy szał 
zaczął rozprzestrzeniać się 
na cały świat — aż wreszcie 
—  jakoś w  roku 2015 —  na-
prawdę głośno zaczęło mó-
wić się o Black Friday nawet 
w Polsce. 

Od kilku lat obserwujemy 
rosnącą popularność Czar-

nego Piątku — wreszcie i nasi 
sprzedawcy zaczęli zasypywać 
nas ciekawymi promocjami, 
a klienci przygotowują się do 
zakupów coraz bardziej świa-
domie. 

— Czarny Piątek? Oczy-
wiście. Ale z głową! — mówi 
Jola. — Swoje polowania na 
świąteczne prezenty rozpo-
czynam właśnie pod koniec 
listopada — nieprzypadkowo. 
Z  ręką na sercu mogę przy-
znać, że i Black Friday, i Cyber 
Monday pozwalają zrobić za-
kupy w naprawdę okazyjnych 
cenach. Mam jednak całą listę 
zasad, których się trzymam 
i wszystkie promocje dokład-
nie analizuję — zdradza na-
sza rozmówczyni.

I wylicza: — Zawsze zaczy-
nam od listy zakupów — z wy-

przedzeniem ustalam, czego 
potrzebuję i regularnie zaglą-
dam do sklepów, sprawdzając 
ich ofertę. Po drugie — spraw-
dzam ceny danych produktów 
w kilku miejscach — oczywi-
ście wybieram te najprzystęp-
niejsze. Kolejnym ważnym 
punktem jest wyznaczenie 
sobie budżetu —  przecież 
każde, a zwłaszcza zakupowe 
szaleństwo, wymaga pewnych 
ograniczeń. Podczas zakupów 
jestem czujna — nie daję się 
zwieść i weryfi kuję uczciwość 
sprzedawców. Poza tym po-
zwalam się im na bieżąco 
powiadamiać o  trwających 
promocjach —  newslettery 
przecież nie gryzą, a  wręcz 
przeciwnie —  pomagają 
znaleźć naprawdę wyjątko-
we okazje.

Jest jeszcze jedna zasada, 
którą kieruje się Jola. —  Po 
prostu korzystam! I to z wiel-
ką przyjemnością. Black Fri-
day to w końcu świetna okazja, 
by uzupełnić szafę, wyposażyć 
mieszkanie, wymienić stary 
telewizor, czy tak, jak ja robię 
to od wielu lat — kupić świą-
teczne prezenty w  przystęp-
nych cenach i już się później 
o nie nie martwić. 

Warto porządnie te reguły 
przemyśleć, bo kiedy wie-
lu sprzedawców uczciwie 
podchodzi do zakupowego 
święta, zdarzają się też tacy, 
którzy chcą wypróbować na 
nas swoje sztuczki.

— Jednym z  najczęściej 
stosowanych trików jest 
podwyższanie cen towarów 
przed obniżką. Zdarza się 

też, że sklepy po prostu wy-
myślają fi kcyjną cenę sprzed 
promocji. Sprzedają produkt 
jako tańszy, choć tak napraw-
dę kosztuje on dokładnie tyle 
samo, co zwykle — ostrzega 
Wioletta Michalak.

Ekspertka fi nansowa przy-
znaje: — Konsumenci nieste-
ty łatwo dają się nabierać na 
magię słowa „promocja” i nie 
sprawdzają, czy rzeczywiście 
kupują coś w okazyjnej cenie.

Warto mieć więc kilka 
asów w rękawie. Nie daj się 
złapać się na nieopłacalne 
zestawy. Przed zakupem 
3-paku zweryfi kuj, czy cena 
pojedynczego produktu nie 
jest korzystniejsza. Wybie-
rając kosmetyki w  drogerii, 
zwróć uwagę, czy wraz z ich 
ceną zmniejszeniu nie ule-
gła również ich pojemność. 
Sprawdzaj daty terminów 
przydatności, oglądaj dokład-
nie każdy wybrany produkt, 
zapoznaj się z regulaminami 
dotyczącymi bonów zniżko-
wych, reklamacji i zwrotów. 

Od kilkunastu lat Black 
Friday ma młodszego, dużo 
bardziej nowoczesnego bra-
ta. Za sprawą Cyber Mon-
day zakupy w promocyjnych 
cenach zrobimy również bez 
wychodzenia z domu. Cyfro-
wy Poniedziałek powstał na 
bazie badań, które wskazy-
wały, że weekend po Święcie 
Dziękczynienia przekładał się 
również na wzmożoną aktyw-
ność internautów w sklepach 
on-line. Stacjonarne zakupy 
okazały się niewystarczają-
ce, a wracający w poniedzia-
łek do pracy Amerykanie 
korzystali z  szybkich łączy 
internetowych, by dodatko-
wo zapolować na wyjątkowe 
okazje w sieci. Trend przyjął 
się i u nas, a jeszcze bardziej 
doceniamy go w dzisiejszych 
czasach, kiedy unikając tłu-
mów, możemy bez problemu 
wybierać interesujące nas 
produkty w dobrych cenach 
bez wychodzenia z domu.

Nie pozostaje zatem nic 
innego, jak życzyć udanych 
zakupów. Dajcie się ponieść 
rabatowemu szaleństwu, ale 
oczywiście z głową!

Kamila Kornacka

 Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia sprzecznego z zasadami moralnymi lub prawem.
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Niezapomniane 
wesele na Mazurach!
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Zakupy na poprawę humoru? Czemu nie!
Jesienna aura niestety sprzyja przygnębiającemu nastrojowi. Co zrobić żeby nie popaść w depresję? Sposoby na poprawę humoru 
są bardzo proste. Czasami wystarczy wspólne wyjście z domu, a jeśli do tego dodamy jeszcze zakupy, uśmiech na twarzy murowany! 
Nawet u największego ponuraka.

Podobno na zakupach 
kobieta czuje się jak 
ryba w wodzie. Z pew-
nością to prawda. 

Część płci pięknej lubi za-
kupy w  sieci, inne wolą te 
na żywo. Pójść, podtykać, 
poprzymierzać. A co z męż-
czyznami? Prawdą jest, że 
wielu panów niezbyt lubi 
chodzenie po galerii. Ale 
nawyki i  przyzwyczajenia 
cały czas zmieniają się. Mło-
de pokolenie jest coraz bar-
dziej wymagające, pędzi za 
trendami i  przykłada coraz 
większą uwagę do tego, co 
ma na sobie. A ci którzy nie-
zbyt przepadają za chodze-
niem po galerii, z pewnością 
odnajdą się w sklepach z in-
nym asortymentem. Czasami 
wystarczy zajrzeć tylko do 
sklepu ze sprzętem RTV, na-
głośnieniem, sprzętem spor-
towym czy gamingowym. Nie 
mówiąc już o mekkach maj-
sterkowiczów czy fanów mo-

toryzacji albo wędkarstwa. 
Bo nie oszukujmy się, zakupy 
lubi prawie każdy z nas. I to 
nie tylko teraz, kiedy mamy 
Black Week, Black Friday 
czy Cyber Monday. Zakupy, 
mimo jednego mankamen-
tu - uszczuplają nasze konto, 
niosą też wiele pozytywów. 
Zarówno dla nas samych jak 
i naszego zdrowia psychicz-
nego.

Czy zakupy poprawiają? 
Oczywiście, że tak. Na pewno 
w tym momencie odezwałoby 
się wielu sceptyków, że to nie 
prawda. Ale są też naukowcy, 
którzy udowadniają słusz-
ność swojej tezy. Jak podaje 
serwis kafeteria.pl (Grupa 
Wirtualna Polska), badacze 
z  Uniwersytetu w  Michigan 
dostarczyli naukowych do-
wodów, że zakupy prowadzą 
do poprawy nastroju. Jak po-
dają specjaliści, dokonywanie 
wyborów (gdzie pójść na za-
kupy, co kupić i czy w ogóle 

kupować) zwiększa w  nas 
poczucie kontroli nad otocze-
niem i, w rezultacie, pozwa-
la pokonać smutek. Podczas 
gdy wielu specjalistów po-
strzegało zakupy w walce ze 
stresem jako nieskuteczne, 
niepotrzebne i niekorzystne, 
najnowsze badanie dowodzi, 
że kupowanie motywowane 
złym nastrojem może popra-
wić humor.

A pomijając naukowców, 
sami przypomnijcie sobie 
o swoich odczuciach po ku-
pieniu ulubionej sukienki, 
nowej gry czy wędki. Zawsze 
pojawia się uśmiech na twa-
rzy, choćby niewielki, ale jest. 
Zapominamy o problemach 
w  pracy, o  tym, co musimy 
jeszcze zrobić, ile nudnych 
zadań jeszcze przed nami. 
Pamiętajmy także, że zakupy 
pozwalają nam uciec od co-
dziennego życia, dostarczają 
rozrywki i odmładzają.

Paweł TomkiewiczFo
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Wskocz do świata Hullo i przeżyj 
niezapomnianą przygodę!
Nie ma chyba wśród nas osób, które w Hullo nie znalazłaby czegoś dla siebie. To miejsce niezwykle ciekawe, przemyślane, a hasło, że 
„rodzinne” – wcale nie jest przesadzone. Warto przyjechać, wejść do świata Hullo i przeżyć fantastyczną przygodę!

Rodzinne Centrum 
Rozrywkowo Sporto-
we - Centrum Hullo 
to wyjątkowe miejsce, 

które poprzez edukację, sport 
i rekreację umożliwia realizację 
pasji oraz pomaga pokonywać 
bariery dzieciom, młodzie-
ży i  dorosłym, zarówno tym 
zdrowym, jak i ze specjalnymi 
potrzebami. To przestrzeń, 
w  której można spędzić czas 
samemu, z  rodziną, przyja-
ciółmi lub znajomymi. W Hullo 
znajdziemy wiele atrakcji i udo-
godnień, dzięki którym każdy, 
bez względu na wiek czy spe-
cjalne potrzeby, będzie mógł 
rozwijać swoje pasje, uczyć 
się, bawić, a  także skorzystać 
z zabiegów rehabilitacyjnych.

Bogactwo oferty Rodzin-
nego Centrum Rozrywkowo 

Sportowego wydaje się nie 
mieć końca. Atrakcje oczy-
wiste i  te, które ogranicza 
tylko wyobraźnia. Dla małych 
i dużych, dla sprawnych i tych 
z defi cytami. Dla sportowców, 
i dla tych którzy szukają roz-
rywki. Dla ciekawych świata, 
szukających wrażeń i  głod-
nych wiedzy. Hullo jest prze-

strzenią niezwykłą i unikalną. 
— Zapraszamy osoby indy-

widualne - dzieci, młodzież 
i  dorosłych oraz grupy, np. 
rodziny, szkoły czy kluby 
sportowe. Hullo to przestrzeń 
przygotowana zarówno dla 
osób zdrowych, jak również 
tych z niepełnosprawnościa-
mi — mówił Joanna Długosz 

— W Hullo, poprzez edukację, 
sport i rekreację każdy może 
rozwijać swoje pasje i  zain-
teresowania, ale i  pokonać 
wszelkie bariery.

Edukacja przez zabawę 
i  doświadczenia to propozy-
cja dla grup przedszkolnych, 
szkolnych oraz każdego z nas. 
Centrum Hullo jest idealnym 

miejscem do przeprowadzenia 
warsztatów z  chemii, fi zyki, 
przyrody, projektowania, 
a nawet zajęć z zastosowaniem 
technologii VR. Co to takiego? 
To technologia, dzięki której 
można spełnić marzenia o lo-
cie w kosmos, wyprawie w Hi-
malaje, spacerze po innym 
zakątku ziemi czy przeprawie 
przez amazońską dżunglę.

Nie samą nauką jednak 
człowiek żyje. Zarówno dla 
młodszych, jak i  starszych 
przygotowany jest szereg roz-
rywek. Miasteczko ruchu dro-
gowego, dronarium, ścianki 
wspinaczkowe, gry i  zabawy 
w  przestrzeni VR, jazda na 
quadach i segwayach, trening 
na siłowniach, w  pełnowy-
miarowej sali sportowej czy 
też sali do squasha. W Hullo 

nikt nie będzie się nudził! 
Co więcej, w Hullo zapew-

niona jest kompleksowa opie-
ka rehabilitacyjna - od diag-
nostyki do systematycznego 
wsparcia zarówno dzieciom, 
młodzieży, jak i dorosłym. In-
nowacyjny sprzęt, wykwalifi -
kowana i doświadczona kadra 
pomogą tym, którzy utracili 
sprawność fi zyczną lub psy-
chiczną czy też mają wady 
wrodzone. Lekarze, fi zjote-
rapeuci, terapeuci zajęciowi, 
behawioralni, sensoryczni 
i  inni, oligofrenopedagodzy, 
logopedzi, psycholodzy będą 
czuwać nad prawidłowymi 
i skutecznymi zabiegami.
Hullo to także restauracja, 
hotel i fantastyczne place 
zabaw. 

Alina Laskowska
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okres ferii zimowych od 8 lat – open
weekendowe zimowisko
cena od 890 PLN i zawiera:
- transport/transfery na stok
- skipasy
- opieka trenerska

pod okiem trenera PZN

24-28.01, HULLO LUBSTYNEK

Hullo to:

- sport
- rozrywka
- rehabilitacja
- baza noclegowa

info@hullocentrum.pl
www.hullocentrum.pl

+48 503 579 088
+48 797 707 693

NARCIARSKA
 SNOWBOARDOWA

Stawiaj pierwsze kroki na stoku 

hullo BUNNY SNOW

zawiera:
- transport/transfery
- skipasy
- opieka trenerska

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Zakupy online czy off line? Jak wolicie?
Pandemia zmieniła wiele w naszym życiu. Również w świecie handlu. Wraz z obostrzeniami i zamykaniem sklepów w trakcie kolejnych fal 
koronawirusa, klienci zzakupami przenieśli się do internetu. Czy teraz, kiedy sklepy są ponownie otwarte, dalej chętnie kupujemy winternecie?

Na przestrzeni ostat-
nich lat sprzedaż 
produktów w  sieci 
rosła, ale powoli. 

Zdobywanie zaufania liderom 
branży e-commerce szło dość 
ciężko. Tradycyjne przyzwy-
czajenia konsumentów okazy-
wały się silniejsze niż postęp 
technologii. Do tego liczne 
przypadki oszustw, fi kcyj-
nych sklepów i niezrealizowa-
nych zamówień nie sprzyjały 
branży e-commerce. Bodźcem 
do silnego wzrostu udziału 
sprzedaży online okazała 
się pandemia koronawirusa. 
Z jednej strony klienci byli za-
mknięci w domach, z drugiej 
strony sklepy również zostały 
zamknięte. A chęć i potrzeba 
zakupów pozostała. Nie mie-
liśmy więc wyjścia i przenie-
śliśmy się do wirtualnego 
świata. Trzeba też zaznaczyć, 
że sklepy internetowe i  cała 
sieć e-commerce na prze-

strzeni ostatnich kilkunastu 
miesięcy mocno się zmieniły 
i  rozwinęły. Przez internet 
możemy zamawiać już nie-
mal wszystko. Począwszy od 
odzieży i elektroniki, poprzez 
meble nawet do samochodów.

Dlaczego kupujemy online? 
Bo przekonaliśmy się, że jest 
to po prostu wygodne i łatwe, 
a  poza tym zakupy można 
robić całą dobę i w kapciach. 
Wśród zalet tego sposobu 
zakupów należy wymienić 

również szeroki asortyment 
i dogodne sposoby dostawy.

Co najczęściej kupowa-
liśmy w  czasie pandemii 
przez internet? Są to przede 
wszystkim odzież, obuwie 
czy kosmetyki. I tak jest cały 

czas. Panie podczas e-zaku-
pów najchętniej wybierają 
wszystko, co związane jest 
z wyglądem, od odzieży, przez 
dodatki, perfumy czy biżute-
rię. Panie przeważają również 
wśród klientów kupujących 
tzw. zdrową żywność oraz 
artykuły dziecięce, w tym za-
bawki. Z kolei panowie lepiej 
odnajdują się w  zakupach 
sprzętu elektronicznego, 
a także asortymentu związa-
nego z  motoryzacją - opon 
i ubezpieczenia swoich czte-
rech kółek.

Mimo że walka z koronawi-
rusem wciąż trwa, sklepy jak 
na razie są otwarte. I co cieszy 
—  nie świecą pustkami, bo 
klienci cały czas kochają za-
kupy offl ine. I mimo rosnącej 
popularności handlu inter-
netowego, prędko się to nie 
zmieni. Jak wynika z badań 
Izby Gospodarki Elektronicz-
nej, podczas zakupów online 

życie utrudniają nam m.in. 
długie terminy dostaw czy 
natrętne reklamy produktów 
już wcześniej obejrzanych. 
Podczas zakupów offl ine, to 
nas nie spotka. I  co ważne, 
kupiony produkt mamy od 
razu „w ręku”. Dochodzi do 
tego również walor społecz-
ny zakupów w stacjonarnych 
sklepach. Dają nam one 
możliwość spotkania innych 
ludzi, kontaktu, rozmowy. To 
bardzo ważne również dla 
naszego zdrowia psychicz-
nego.

Trzeba też zauważyć, że 
w  przypadku dużych sieci 
sklepów, handel online i  of-
fl ine przeplata się. Nie sta-
nowią one dla siebie konku-
rencji, a są jedynie jej dobrym 
uzupełnieniem. Na czym to 
polega? Chociażby na moż-
liwości zrobienia zakupów 
online i ich zwrotu w sklepie 
stacjonarnym. Paweł Tomkiewicz
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