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Beszélő rózsacsokor
Korábban, ha valaki rózsacsokrot vásárolt a kedvesének, az üzeneteket egy kis kártyára írta rá. A
Talking Roses készülékkel
mostantól lehetőség nyílik arra, hogy írás helyett személyre szabott hangüzenettel lepjük meg
kedvesünket, szeretteinket, még akkor is, ha több ezer mérföld távolság választja el tőlünk.
Az üzenetet közvetlenül a Talking Roses készülékre rögzítve, a felvétel gomb megnyomásával, vagy
okostelefon segítségével, a rögzített üzenetet WhatsApp vagy Messenger applikációkon keresztül
kell elküldeni egy, a virágüzlet honlapján megadott telefonszámra. A virágbolt ezután áttölti az
üzenetet egy kábel segítségével a Talking Roses készülékre, majd a készüléket elhelyezik a
rózsacsokorban. A csokor címzettje egy kis szív alakú gomb lenyomásával közvetlenül a készülékről
hallgathatja meg az üzenetet.
A Cooltec előre csomagolt díszdobozos ajándékokat is kínál, amelyeket a gyerekek ajándékozhatnak
anyák napjára, vagy például tanáraiknak.
A készüléket Mike Wismeyer üzletember a Cooltec Electronics vezetője találta ki. Az
üzletember rendelkezik kereskedelmi tapasztalattal a virágok és a fogyasztói elektronika területén
egyaránt. Elmesélte, hogy az ötlet egy virágüzletben várakozva jutott eszébe. Miközben várakozott,
egy nála lévő mikrofonos játékot kölcsönadott a virágüzletben tartózkodó tízéves kisfiúnak, aki épp a
kihelyezett rózsák előtt játszott vele. Ez a jelenet ihlette meg, ami aztán elvezetette a Talking Roses
termék megalkotásához. A szabadalmaztatott Talking Roses készülék új, egyedi, könnyen
használható és könnyen elhelyezhető a csokorban. Eddig nagyon jó tapasztalatokat gyűjtöttek, a
megajándékozott hölgyek nagy örömmel fogadták a készüléket.
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Nagy segítség a félénkebbeknek és azoknak, akik nem tudják mit is üzenhetnének, hogy
a honlapjukon elhelyeztek egy összeállítást, ahonnan mindenki ötletet meríthet szerelmes
versekhez, jókivánságokhoz, születésnapi üdvözletekhez.
Wismeyer szerint a készülék azért is jó ötlet, mert ezekben a különösen nehéz időkben, fontos hogy
törődjünk egymással, és kimutassuk a szeretetünket,
A Talking Roses készülék várhatóan karácsonytól lesz elérhető a világ számos országában..
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