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Jak wymiga si od witecznych zakupów?
Nie kady lubi robi zakupy. Zw aszcza w gor cym,
przed wi tecznym okresie wybór w a ciwego prezentu moe
okaza si dla niektórych przeszkod nie do pokonania. Tym
przychodzi z pomoc "Personal Shopper".

Anna Krukover przy pracy

Pomys robienia zakupów na zamówienie klienta, zarówno w jego towarzystwie, jak i bez niego,
narodzi si jaki czas temu w USA. W Ameryce z us ug Personal Shoppera, czyli indywidualnego
doradcy do zakupów, korzystaj g ównie hollywoodzkie gwiazdy i gwiazdki filmowe, oraz zamoni
nowojorczycy, którzy nie s przekonani, e ich indywidualny gust odpowiada najnowszym trendom
w modzie.
W Niemczech jak w Ameryce!
Anna Krukover z Berlina dosz a do wniosku, e zakres us ug "osobistego stylisty" i "Indywidualnego
doradcy do zakupów" mona rozszerzy o rozwi zywanie za klientów o dobrze wypchanych
portfelach problemu z doborem w aciwego prezentu urodzinowego albo gwiazdkowego dla
cz onków ich rodzin, przyjació i znajomych.
Pomys chwyci i 31-letnia berlinianka nie narzeka na brak zamówie. Naj atwiej mona j spotka w
jednym z butików na Kudammie, w najelegantszej dzielnicy stolicy Niemiec. Maj tu swoje filie
Gucci, Dior, Burberry i inne, równie drogie domy mody. Anna Krukover czuje si w nich jak ryba w
wodzie. Jest tam cz stym gociem i cenionym klientem, cho kupuje g ównie dla innych.

Nie kady lubi robi zakupy w przed wi tecznym t oku, ale nie musi, bo Anna go w tym wyr czy!

"Sklepy na Kudammie s moim drugim domem - mówi. Znam tu wszystkich, i wszyscy mnie znaj .
Wiedz , e kupuj tylko to, co najlepsze i to jest moim g ównym atutem w zabiegach o klientów".
Robieniem zakupów dla innych Anna Krukover zajmuje si zawodowo od dwóch lat. W gruncie
rzeczy pe ni podwójn funkcj : osobistego stylisty, kiedy udaje si na zakupy z klientk , eby j
ubra na nowo od stóp do g ów, i indywidualnego doradcy do zakupów, kiedy wyr cza klienta w
wyborze prezentów urodzinowych lub wi tecznych.
"Sama wyszukuj najodpowiedniejsze, moim zdaniem, upominki i daj je do oceny klientowi. Jeli je
zaaprobuje, moja us uga na tym si koczy. Jeli nie, kupuj co innego, ale na ogó mój pierwszy
wybór okazuje si trafny" - wyjania z umiechem na twarzy.
Panie ceni romantyczno, panowie oryginalno
Ile to wszystko kosztuje? No có, robienie zakupów dla innych nie jest us ug tani . Pani Krukover
liczy sobie za godzin biegania po sklepach od 40 do 80 euro. Za atwienie wi tecznych prezentów
zabiera jej rednio cztery godziny. Klient musi te, oczywicie, pokry koszt samych prezentów, a te
na Kudammie potrafi s ono kosztowa . Za jedwabn apaszk na szyj znanej marki p aci si od stu
euro wzwy.

Panie najbardziej lubi otrzymywa w prezencie kosztowne drobiazgi, na przyk ad taki, jak ten...

Wysokie ceny nie odstraszaj jednak klientów Anny, którzy wiedz , e w gruncie rzeczy p ac jej za
kontakty i dowiadczenie nabyte podczas jedenastu lat pracy w Berlinie w charakterze modelki,
dizajnerki i osobistej stylistki. Na koniec warto spyta , co cieszy si najwi kszym powodzeniem jej
klientów. Okazuje si , e panie s najbardziej zadowolone z biuterii oraz modnych dodatków do
ubrania: apaszek, chustek, szali i r kawiczek. Panowie za lubi oryginalne prezenty. Na przyk ad
talon na przejadk sportowym Ferrari po torze wycigowym w towarzystwie zawodowego
kierowcy albo wspólny skok z instruktorem ze spadochronem.

... a panów fascynuj auta, nawet je li s u ywane, jak ten, Ferrari Dino 246 GT, (za par milionów)

Zanim jednak klient otrzyma zamówiony prezent, musi wypeni ankiet , która informuje Ann
Krukover o jego zainteresowaniach i gustach. Nie wszystkie kupowane przez ni prezenty s drogie.
Niektóre kosztuj naprawd niewiele, ale za to s niezwykle oryginalne. Tu na czoo wysuwa si
zdecydowanie zwyky kluczyk yale, nabyty dla jednej z klientek, która kazaa wygrawerowa na nim
napis: "klucz do mego serca". Ciekawe, komu go podarowaa i czy pasowa?
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