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Virtuális bevásárlás okostelefonnal

Az online vásárlás manapság már nem 
újdonság. Egy dél-koreai cég azonban 
már egy metróállomáson teszteli új 

virtuális szupermarketjét, és ha beválik, a kül-
földi piacot is meg akarja hódítani.

Egy szöuli metróállomáson helyezték ki vi-
lágító tábláikat a peron mentén a falra. A táb-
lákon a gyümölcstől a tejen át a macskaeledelig 
százszámra sorakoznak az élelmiszerek képei.

A Wall Street Journal szerint Dél-Kore-
ában már tízmillió föl kúszott az okostele-
fon-előfizetők száma. A dél-koreai fiatalok 
számos dolgot okostelefonnal intéznek az élet 
minden területén. A dél-koreai áruházlánc, a 
Homeplus erre alapozta kísérleti vállalkozá-
sát - számolt be róla a napokban BBC online 
kiadása (bbc.co.uk). „A vásárlóink nagyon el-
foglaltak, és sokuknak egyszerűen nincs ideje 
szupermarketben vásárolni. Virtuális boltunk 
ezen segít: időt spórolnak vele” – mondta el 
Dzso Hjun Dzse, a Homeplus projektvezető-
je. Az ötlet egyszerű: az okostelefonra le lehet 

tölteni a Homeplus erre a célra fejlesztett alkal-
mazását, aztán a metróállomáson kihelyezett 
táblákon annak az árucikknek a kódjához kell 
tartani a telefont, amit a vásárló meg akar ven-
ni. Az áru megjelenik mobilja képernyőjén, a 
rendelés végén pedig az alkalmazás megkérde-
zi, mikorra és hova kéri a kiválasztott dolgokat. 
Ha a rendelést még 13 óra előtt adja le, a cég 
vállalja, hogy még aznap este kiszállítja.

Amennyiben a kísérlet sikeresnek bizo-
nyul, előbb további szöuli metróállomásokat 
hódítanak meg, aztán a külföldi piacot is célba 
veszik – jósolta a projektvezető.

A szöuli Samsung Gazdasági Kutatóin-
tézet egy szakértője azonban úgy vélte: bár a 
dél-koreaiak valóban élen járnak az új techni-
kai eszközök és technológiák elfogadásában 
és alkalmazásában, tömegesen mégsem fog-
nak lemondani a személyes vásárlás öröméről. 
Mint magyarázatul hozzáfűzte: a dél-koreaiak 
munkanapjai hosszúak, és a kemény munka 
után kikapcsolódásként szeretnek vásárolni.

fotóalbum

kezdő szint haladó szint

skandi pályázati szelvény 2011. október 27.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2011. november 9-ig kell beküldeni.

Név: ......................................................Cím: ............................................................................
Tel.: ...................................Helyes megfejtés: .........................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

1
14 C̊

-1
11 C̊

0
13 C̊

időjárás-előrejelzés

Maros-
vásárhely

Csík-
szereda

Székely-
udvarhely

Sepsi-
szentgyörgy

2/16 -1/11 0/14 -1/13

VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Közhely kijelenteni, hogy ami meghibá
sodhat, az előbbutóbb meg is hibásodik. Az 
a tény is, hogy  soha senki nem tud eléggé fel
készülni minden téren megbízható gumival. 
Tekintetbe véve eddigi tapasztalataimat, úgy 
gondolom, hogy a megfelelő márkát kiválaszt
va, betartva a használati előírásokat, egy jó 
minőségű gumi csakis abban az esetben lyukad 
ki, ha valaki előre, jól megfontolt szándékkal 
tesz azért, hogy a gumi gazdájának meggyűl
jön a baja. Nekem már többször is szakember
hez kellett fordulnom a lyukas gumik miatt, 
viszont oly kevés van belőlük, hogy magamnak 
kell orvosolnom a problémát. Néhány napja 
egy éjszakába nyúló viccmesélésbe csöppentem, 
ahol természetesen előkerültek a lyukas gumi
ról szóló poénok is. Az egyik kedvencem a mai 
napig, amint egy feleség meséli a legjobb barát
nőjének, hogy a férje megcsalja. 

– Hogy sajnállak, mekkora egy szemét a 
párod. Dögölne meg! 

– Az a gond, hogy ráadásul otthonról 
hordja a gumit. 

– Jaj mekkora egy szemét, dögölne meg – 
mondja a barátnője. 

– A múltkor bosszúból kilyukasztottam az 
összes otthoni gumit. 

– Ó, hogy dögölnél te meg!
Amúgy a kilyukasztott gumikról végkö

vetkeztetésként jut eszembe: eléggé „furcsa”, 
hogy egy héten belül, ugyanabban a parko
lóban két gumim volt leereszkedve. 

Leg jobb tudásom szerint évek óta 
véget ért ( feltéve, ha volt) a tömbházak 
előtti magánparkolók ideje. Mindegy, 
úgyis közeleg a téli gumik szezonja…, csak 
a gumiszervizek szakemberei azonnal 
nem érnek rá.

Lyukas a gumi
          villanás n Antalfi József

Eleinte változóan felhős lesz az ég, a hajnali 
párásság és ködfoltok feloszlása után azonban  
többórás napsütés várható. Front nincs felet-
tünk, de a magasban melegedés zajlik.
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A fotót Hegyi György, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja készítette.
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