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Cum ne pregătim pentru sezonul de iarnă: EuroGsm anunță 
tendințele în materie de gadget-uri și accesorii pentru 

perioada sărbătorilor de iarnă 
 

• EuroGsm estimează creșteri de peste 50% la vânzările de gadget-uri și accesorii, 

comparativ cu anul 2015, în perioada sărbătorilor de iarnă, prin intermediul shop-ului 

online.  

• Produsele-vedetă ale sezonului de Crăciun vor fi accesoriile pentru smartphone-uri, 

smartwatch-urile, căștile Bluetooth sau acumulatorii externi. 

• Pentru cei mici, specialiștii ThePhoneGeeks le fac părinților câteva sugestii inedite de 

cadouri de pus sub brad – smartwatch-urile kids, tabletele, smartphone-urile mid-

range sau tocurile și husele pentru tablete le pot fi utile copiilor.  

 

EuroGsm, unul dintre cei mai mari retaileri de telecom din România, preconizează creșteri de 
peste 50% a vânzărilor de gadget-uri și accesorii în shop-ul online, comparativ cu anul trecut, în 
perioada sărbătorilor de iarnă. În 2015, printre cele mai populare produse pe care românii le-au 
pus sub brad s-au numărat accesoriile wearable, boxele portabile sau bateriile externe de 
urgență. Pentru anul 2016, tedințele  de achiziție au în vedere accesoriile pentru smartphone-
uri – foliile de protecție sau husele flip book, dar și smartwatch-urile, căștile Bluetooth sau 
acumulatorii externi. 

„În ultimii ani, în perioada sărbătorilor de iarnă, am observat o creștere a vânzărilor pentru 
gadget-urile care îi ajută pe români să se acomodeze mai ușor cu sezonul de iarnă. Acest fapt 
justifică evoluția pozitivă a trendurilor de consum atât pentru produse ca smartphone-urile din 
categoria high range și mid-range, bateriile externe, brățările fitness, căștile Bluetooth, 
mănușile touchscreen sau ochelarii virtuali, cât și pentru accesoriile dedicate smartphone-
urilor.”, a declarat Zoltan Halmai, Director Comercial EuroGsm. 

 



 

 

 

 

 

De altfel, specialiștii ThePhoneGeeks recomandă cele mai inedite cadouri din categoria gadget-urilor și 
accesoriilor, smartphone-urile de top care, în această perioadă, pot fi achiziționate din shop-ul online la 
prețuri speciale. De asemenea, românii le pot dărui celor dragi, de Crăciun, boxe Bluetooth portabile – 
cum este KitSound Glow, căciuli cu difuzor  - ca Forever Braids și, nu în ultimul rând, mănuși speciale 
cu ajutorul cărora pot utiliza, cu mai multă ușurință, touchscreen-ul smartphone-ului în sezonul friguros 
– Manusi din piele naturala.  

Echipa ThePhoneGeeks vine în ajutorul părinților cu o serie de recomandări pentru cadourile celor mici 
de Moș Crăciun – smartwatch-uri kids - Vonino Kids Watch S2, tablete – Lenovo Tab 3 Essential, 
smartphone-uri din categoria mid-range - un model potrivit pentru copii poate fi Samsung Galaxy J3 
(2016), tocuri sau huse pentru tablete, dar și acumulatori externi - Kitten 10000 mAh. 

„Anul acesta, printre produsele preferate de fiecare categorie de vârstă în perioada sărbătorilor 
de iarnă, ne așteptăm ca românii să aleagă mai ales telefoanele din categoria mid-range, ca 
seria Samsung Galaxy J 2016 sau smartphone-ul Samsung Galaxy Xcover 3 Value Edition, iar în 
ceea ce privește accesoriile, căștile Bluetooth – Plantronics Explorer.”, a explicat Cosmin din 
echipa ThePhoneGeeks. 

 

Despre EuroGsm 

EuroGsm este compania specializată telecom, fiind unul dintre cei mai mari retaileri, cu o reţea 
de magazine extinsă la 110 unități în 77 de orașe în cei 19 ani de existență.  

Compania aduce pe piață cele mai noi tendințe în domeniul comunicării mobile, telefoane de 
ultimă generație, accesorii și o gamă variată de servicii, precum plata facturilor, abonamente de 
voce sau date.  

EuroGsm este ghidul pe care ți-l dorești alături când pornești în explorarea tehnologiei. 

 
 

 

 

 

http://eurogsm.ro/difuzor-bluetooth-portabil-kitsound-glow-multicolor.html
http://eurogsm.ro/caciula-cu-difuzor-forever-braids.html
http://eurogsm.ro/manusi-touchscreen-piele-marimea-l.html
http://eurogsm.ro/ceas-vonino-kids-watch-s2.html
http://eurogsm.ro/tableta-lenovo-tab-3-essential-3g.html
http://eurogsm.ro/smartphone-dual-sim-samsung-galaxy-j3-lte.html
http://eurogsm.ro/smartphone-dual-sim-samsung-galaxy-j3-lte.html
http://eurogsm.ro/smartphone-dual-sim-samsung-galaxy-j3-lte.html
http://eurogsm.ro/baterie-externa-kitten-10000-mah.html

