Parduotuvės gyvenimas karantino metu
Pirmadienis, 16 Kovas 2020 10:41

Kad ir kaip įdėmiai sekiau pastarosiomis dienomis situaciją Lietuvoje, vis tiek net neįtariau, kad
šeštadienį paskutinį kartą atveriu parduotuvės duris. Ir užveriu jas neribotam laikui.

Turbūt nerasi žmogaus, nepaveikto žaibiškai kintančių aplinkybių pasaulyje. Kai kam karantinas
suteikė papildomo laisvo laiko, visiems – pačių įvairiausių rūpesčių, nuo nerimo dėl sveikatos iki
finansinių krizių ir bandymo susigaudyti griūvančiuose darbo, mokslo bei gyvenimo planuose.
Mezgančioji žmonių dalis prie visų rekomenduojamų situacijos pagerinimo būdų turi dar vieną –
siūlus ir virbalus ar vąšelį. Parduotuvės nuomotojas kartais švelniai pasišaipydavo iš tokios jam
(ir didžiai daugumai) nesvarbios veiklos, sakydamas, kad megztos kojinės neišgelbės pasaulio,
bet jei jau atsiranda norinčių tuo užsiiminėti... Megztos kojinės gal ir neišgelbės pasaulio, ypač
kai staiga prarandi darbą, pajamas, eini iš proto dėl artimojo ligos, bet jei jos sugebės nukreipti
kieno nors mintis nuo pastarųjų taip mylimos karuselės "kas būtų, jei būtų", išlaikyti blaivų protą
izoliuotiems ankštoje erdvėje namiškiams lipant sienomis, leis ekstremaliomis sąlygomis
išsaugoti asmeninę erdvę, o paskui galų gale sušildys kieno nors kojas ir širdį, gal tai ir nėra taip
mažai. Juolab, kad visi dideli dalykai iš mažų ir susideda...
Kad nepritūktumėte idėjų ir įkvėpimo, nuolat bus atnaujinamas MZ dienoraštis. O kadangi
nebėra galimybių susitikti parduotuvėje ir nusifotografuoti su šviežiausiais pasiekimais, labai
lauksiu jūsų nuotraukų su istorijomis. Taip pat bus toliau pristatomos iki šiol nepristatytos
naujienos, atkeliavusios iki karantino ir per jį. Šis įrašas visa karantino laiką bus viršuje, todėl
norėdami matyti dienos aktualijas, pavažiuokite pelyte žemyn.
Nebus palikti likimo valioje ir pritrūkę kamuoliuko užbaigti megztiniui, sulaužę mylimus virbalus,
pabaigę tobuliausią vilnos ploviklį ar susigalvoję panaudoti netikėtai atsiradusį laiką namie
naujam mezgimo iššūkiui. Viską galite užsakyti el.paštu info@mezgimozona.lt ar paskambinę
telefonu 867643668. Daugelis pastovių klientų puikiai orientuojasi MZ asortimente ir tikrai
pavyks nuotoliniu būdu išsiaiškinti. Būtų labai patogu, jei rašydami nurodytumėte patogiausią
LPexpress paštomatą, savo telefoną ir/ar kokią kitą programėlę, kuria būtų galima susisiekti tuoj
pat, atėjus į parduotuvę, o reikalui esant ir apžiūrėti gyvai, ypač jei užsakinėjate ne tikslius
numerius, o norite pasitarti.
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Specialiai šitai situacijai sukurta tokia karo lauko karantininė parduotuvė (ją galite rasti
paspaudę kairėje meniu esantį mygtuką), kurioje rasite prekių sąrašą (nuolat pildomas) su
kainomis, nuorodomis į gamintojo puslapius, kur galėsite apžiūrėti spalvas ir gauti išsamesnę
informaciją apie siūlą.
Dar vienas variantas – peržiūrėti atbuline data MZ naujienų skyrelį, ten yra sukeltos visos
naujienos, o ar jų yra šiuo metu, galėsite pasitikslinti asmeniškai arba nurodytame sąraše.
Nei vienas iš tų būdų neprilygsta normaliai internetinei parduotuvei ir tikrai sutiksiu, jei sakysite,
kad tai užima daug laiko ir yra nepatogu, bet labai tikiuosi, kad laiko turėsite truputį daugiau,
kaip ir noro bendrauti (kad ir nuotoliniu būdu) susiaurėjus socialiniams kontaktams, o siūlų
nuotraukos, kur jie sudėti įvairiomis spalvinėmis kompozicijomis, gal kartu su dienoraščiu
pasitarnaus įkvėpimui ir pasaldins sudėtingesnį įsigijimo kelią.
Taip pat galite rašyti ar skambinti ir ne su konkrečiu užsakymu, o turėdami idėją, nuolat būsiu
parduotuvėje ir labai stengsiuosi padėti išsirinkti patį geriausią variantą, aprašydama ar
atsiųsdama nuotraukas. Visada galite rašyti ar skambinti iškilus įvairiems su mezgimu
susijusiems klausimams – kiek galėdama padėsiu ir per atstumą.
Visos prekės bus išsiųstos į paštomatus, kad galėtumėte pasiimti Jums patogiu metu ir be jokių
papildomų kontaktų. Kam parduotuvė bus arčiau nei paštomatas ar gyvenate netoli Šv.Petro ir
Povilo bažnyčios, bus galima suorganizuoti perdavimą.

Dabar - pati sunkiausia dalis. Uždaryta parduotuvė sugeneruoja tiek pajamų, kad joms
suskaičiuoti ir pirmoko išsilavinimo nereikia. O mokesčių ir kitų finansinių įsipareigojimų, deja,
niekas neuždaro. Labai norisi išdidžiai pakelta galva pasakyti, jog viską ištversiu ir pats vienas
susitvarkysiu, bet tiesa yra tokia, kad visame pasaulyje siūlinės parduotuvės yra nišinės ir jų
rezervai išgyventi netikėtas situacijas yra labai menki, jeigu ne visai niekiniai. Todėl būsiu labai
dėkinga už kiekvieną nupirktą kamuoliuką, nes tik jūsų palaikymo dėka MZ galės išlaikyti tą
realią erdvę, kur gali savo rankomis pačiupinėti siūlus, savo akimis apžiūrėti spalvas,
susikomponuoti gražiausius derinius, ateiti pasitarti ir kas savaitę susitikti mezgimo draugus.

Iki pasimatymo!
Sonata{jcomments on}
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