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Jest pięknie! Czerwono, zielono, wszytko świeci, mruga, uśmiecha się. 
Podekscytowanie, nietypowa uprzejmość i czasem może lekkie 

zdenerwowanie,  nawet jeżeli – to przecież zostało tak niewiele czasu –

 i przyjdą wreszcie święta. Jakie mają być święta? Zdrowe, pogodne, 
radosne, czyli takie  jak z sms-ów copy-paste lub przynajmniej z 

reklamy Coca-Coli.  

Co dać w prezencie? Myślimy. Wybieramy.  Dajemy propozycje - najlepiej 

listę, żeby było z czego wybierać. Jaka musi być choinka? Najpiękniejsza. 
Wybieramy, wybrzydzamy, przynosimy do domu, ozdabiamy.  

Za 3 tygodnie – prezenty rozpakowane.  

Za 3. tygodnie i 1 dzień  – ekscytacja prezentami powoli spada. Fajne, fajne ale 
przecież  można było fajniej. 

Za 3 tygodnie i 5 dni –  przeceny. Czas uzupełnić braki. Bo nie wszystkie prezenty były udane.  

Przeceny – współczesny substytut polowania. Dowód na to, że można i trzeba taniej. Skoro można 
taniej - to trzeba taniej. Skoro jest okazja, to trzeba ją  wykorzystać.   

Za 4 tygodnie – śmieci choinek pod każdym blokiem.  
Choinki – taka jest jej natura – gwiazda przez 3 tygodnie, a potem  jak upadły anioł – na śmieci. 

Spełniły swoją role. Igły odpadły. Do widzenia. Za rok. O tej samej porze.  

Przeceny, choinki - metafory współczesnych czasów.   

Jak tylko coś widzimy – chcemy to mieć. 

Jak tylko pojawia się  coś nowego – chcemy wyrzuć nasz stary model. 

Jak tylko mamy najnowszego iPhone'a – sprawdzamy, kiedy pojawi się wersja bardziej aktualna. I całe 
szczęście, że jest Allegro – bo przecież  nie można „starej wersji” potraktować jak choinki. Na 

szczęście dla kogoś tam na Allegro – mój stary model jest jego nowym modelem.  

Chcę – cieszę  się, chcę jeszcze nowszy/lepszy -  żeby cieszyć się  jeszcze bardziej (przez chwilę, ale 

bardziej - taka już nasza „choinkowa” natura).  

A przeceny – jak trudno jest powiedzieć „nie!”. Bardzo trudno – bo przecież  wtedy tracimy okazje. 

Okazje są po to, żeby je łapać nie po to, żeby je tracić. I tym o to sposobem mamy coraz więcej, 
wszystkiego! 

Julia Izmałkowa  
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Rzeczy. 

Kredytów. 

Oczekiwań. 

Progu zadowolenia.  

Można stracić okazję  kupienia czegoś nowego, ale dzięki temu zyskamy inną okazję: 

możliwość powiedzenia „NIE”.  Możliwość zyskania wolności mniejszego posiadania. 

Nie - nie  musze mieć, bo już mam. Nie jest najnowszy, ale nie szkodzi. Nie muszę! Nie chcę! Nie 

potrzebuję! 

Dzięki czyjemuś nie – my marketerzy też dostaniemy coś w prezencie –  możliwość mówienia do 
świadomego potrzeb (a nie zachcianek i możliwości) człowieka. Bo jesteśmy tak dobrzy, że 

wyzwaniem dla nas marketerów jest brak reakcji na nasze niezwykle skuteczne działania. A lubimy 

wyzwania, prawda? 

 

 


