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Zakupy w Internecie – nice-to-have 
 

Ty też nie lubisz robić zakupów? Unikasz wypraw do sklepów jak ognia? 
Chciałbyś kupować wszystko, nie wychodząc z domu, a oszczędzony w ten 
sposób czas lepiej wykorzystać? Ja tak… 

Coraz bardziej cenimy nasz czas, chcielibyśmy móc go jak najlepiej 
wykorzystać, w szczególności  unikając  jeżdżenia po sklepach. Za pomocą 
Internetu możemy kupić wszelki sprzęt elektroniczny, zrobić zakupy 
spożywcze, nabyć meble oraz masę innych potrzebnych artykułów. Mamy 
również możliwość zakupu ubrań, biżuterii itp. Ale zaraz… 

Niewątpliwie mamy MOŻLIWOŚĆ zakupu części garderoby. To 
rozwiązanie często jednak okazuje się niepraktyczne. Skąd bowiem  wiemy, 
czy dana rzecz będzie pasować? Jak będziemy w niej wyglądać? Póki co 
sprzedawcy oferują możliwość odsyłania produktów w wyznaczonym okresie, 
gdyby  towar nie przypadł nam do gustu. Powoduje to jednak znaczne 
wydłużenie całej procedury oraz mnóstwo niedogodności. Wspaniale byłoby 
usprawnić zakup ubrań, przede wszystkim skrócić jego czas. Tylko jak to 
zrobić? 

Procedura nabywania części garderoby wyglądałaby następująco. Po 
włączeniu komputera odwiedzamy stronę internetową sklepu. Podczas 
przeglądania oferty wybieramy interesujący nas produkt i… 

Komputer wyświetla hologram, widzimy naszą sylwetkę przyodzianą w 
wytypowaną rzecz. Możemy obejrzeć siebie z każdej strony, sprawdzić, jak 
leżą na nas różne rozmiary. Podobnie w przypadku obuwia. 
 Takie rozwiązanie stwarza nowe możliwości, każdy bowiem mógłby 
mieć bazę swoich ubrań. Pozwalałoby to nam zobaczyć, jak  poszczególne 
części garderoby pasują do siebie. Podobnie z biżuterią oraz innymi 
dodatkami. Opcja ta byłaby użyteczna nie tylko podczas robienia zakupów. 
Przed wyjściem na imprezę bez problemu umożliwiałaby nam dobranie  
najlepszego stroju. 
 Dzięki specjalnemu sensorowi mielibyśmy możliwość poczuć fakturę 
materiału użytego do  uszycia oglądanego ciuszka. Nie jest bowiem bez 
znaczenia, jakie są w dotyku nasze ubrania. 
 Moglibyśmy więc, nie wychodząc z domu, obejrzeć, „przymierzyć”, 
poczuć wybraną część garderoby. Mielibyśmy możliwość zobaczyć, jak 
komponuje się z pozostałymi elementami  stroju, i dopiero wtedy zdecydować, 
czy chcemy dokonać zakupu. Oszczędzilibyśmy mnóstwo czasu, robienie  
sprawunków stałoby się dużo przyjemniejsze oraz bardziej efektywne. 
 Być może lepiej byłoby teleportować się do sklepu, ale jak myślisz, która 
innowacja zostanie wprowadzona wcześniej? 
  
  


