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Nowe technologie są częścią wszystkich aspektów naszego Ŝycia. W
dzisiejszych czasach, jest moŜliwość „wyjścia na zakupy” do Chin nie
wstając z krzesła, za pomocą Internetu.
Ponadto, moŜemy stać się posiadaczami “przenośnej biblioteki” w plecaku, jeśli
posiadamy na przykład e-booka. RównieŜ, moŜemy zarządzać naszymi sprawami,
np. za pomocą e-maila i internetowego konta bankowego. UwaŜajmy więc na
nadmiar w czasie tych świąt! I czy rzeczywiście tradycyjne święta uciekają w nowe
technologie?

Jako, Ŝe raz w roku zbliŜamy się do czasu świąt, postaram się oddać w artykule
trochę klimatu świąt, nie zapominając jednak o głównym temacie, jakim są
nowoczesne technologie i Internet. Co oznacza pomieszanie tradycji z
nowoczesnością.
KaŜdego roku, w czasie świąt, staramy się zwykle pamiętać o naszych bliskich, o
naszych najbardziej cenionych współpracownikach, przyjaciołach, etc .... I w
tradycyjny sposób, aby okazać, naszą pamięć i uczucia, wysyłamy klasyczne,
papierowe kartki świąteczne. Kartki te moŜna kupić w kaŜdym domu towarowym (jak
"walczyć" z konsumenckim młynem, w który obfituje w tym czasie kaŜde miejsce,
nawet w czasach kryzysu). Następnie napisać kaŜdą kartkę odręcznie (w tym czasie
chcielibyśmy nie mieć aŜ tylu przyjaciół), a następnie przesłać pocztą w terminie, aby
kartka dotarła na czas do celu (jak nie ma strajku kontrolerów ruchu lotniczego ,
kartka moŜe osiągnąć swój punkt docelowy w lutym).
Ale te wszystkie kłopoty mogą się wreszcie skończyć! MoŜemy zapomnieć o
tradycyjnej poczcie, dzięki naszemu kontu e-mail i e- kartkom świątecznym, moŜemy
cieszyć się szybkością, łatwością i natychmiastowością ich przesyłu.
Wiele stron internetowych oferuje taką usługę (w większości za darmo). Oznacza to,
Ŝe oferują zaprojektowane kartki świąteczne; moŜemy wysłać im nasz kontakt e-mail
za pośrednictwem sieci, a kartki dostosować jedna po drugiej, ... itd. Oto kilka
przykładów tych stron:
Znalazłem na następującej witrynie internetowej www.123greetings.com (tak, w
języku angielskim) ofertę e-kartek świątecznych. Strona posiada szeroką gamę
projektów kart świątecznych oraz ciekawe wzory. MoŜemy "ozdobić” kartkę, dodając,
do karty dźwięk, róŜne efekty i tekst. A co najwaŜniejsze, to nic nie kosztuje!
Inną ciekawą stronę poświęconą tego typu usługom jest www.tarjetasbubba.com.
Oferuje równieŜ wiele kartek świątecznych, w formie mały animacji. Ponadto, oferuje
takŜe moŜliwość dostosowania kaŜdego wzoru i wysłania go za darmo i bez
uprzedniej rejestracji.
W czasie świąt w szczególności, jest organizowanych wiele akcji charytatywnych,
więc jeśli chcemy pomóc w słusznej sprawie, na stronie UNICEFu (www.unicef.es),
moŜemy kupić świąteczne e-karty , o róŜnych wzorach, na stronie ich sklepu
internetowego (www.tienda.unicef.es). Do tego wszystkiego naleŜy dodać, Ŝe jeśli
wśród nas są uŜytkownikowicy telefonów komórkowych sieci Movistar, moŜemy
wysyłać Ŝyczenia za pośrednictwem równieŜ akcji UNICEFu, za pośrednictwem usługi
SMS.

Kolejna strona, tematyką podobna do poprzedniej, to strona Vicente Ferrer
Foundation (www.fundacionvicenteferrer.org), która namawia równieŜ do udziału w
słusznej sprawie, warto polecić ją naszym przyjaciołom. W tym przypadku moŜemy
dostosować nasze e-kartki, na przykład tak aby dodać logo naszej firmy.
Ostatnią moŜliwością „celebrowania” świąt drogą elektroniczną, jest realizacja
naszego projektu w prezentacji Power Point (bardziej czasochłonne, ale i bardziej
osobiste) i wysłanie go do naszej rodziny i przyjació, lub z odrobiną wyobraźni,
nakręcić video w domu i wysłać na słynnego YouTube’a.

