Pomysł na prezent – jakie
upominki wręczyć swoim bliskim w
te święta?

Czy tego chcemy, czy nie, dookoła ruszyła już kampania
świąteczna, a z nią coroczny dylemat: jakie prezenty postawić pod
choinką w tym roku? Co wybrać: coś sprawdzonego, praktycznego,
a może coś zupełnie innego, niż dotąd, szalonego i
niespodziewanego? No i ostatecznie – zostawić świąteczne zakupy
na ostatnią chwilę, czy zebrać się wcześniej, przemyśleć temat i ze
spokojem wybrać się do sklepów? Podpowiemy Wam, jak w całym
tym szaleństwie nie stracić głowy i dokonać wyboru prezentów dla
najbliższych.

Krok #1 – …daj sobie czas
Chyba każdy zna powiedzenie: „Gdy się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy„. Nie
bez powodu funkcjonuje ono w życiu codziennym przez wiele lat i długo pewnie
jeszcze nie zniknie z językowego obiegu. Coś zresztą w tym jest – zostawiając
sprawę na „ostatnią chwilę”, narażamy się na stres, pośpiech i zakup „byle
czego”, bez przemyślenia, a często również po wyższej cenie. Nie mamy przecież
już czasu na porównanie różnych ofert, bierzemy, co jest pod ręką… Warto
pokusić się o próbę zerwania z tym niechlubnym przyzwyczajeniem i zawczasu
przemyśleć kwestię prezentów dla najbliższych. Zaczęliśmy drugą połowę
listopada, to bardzo dobry moment na wybór upominku świątecznego.

Krok #2 – przemyśl kwestię prezentów
Znajdź w codziennej gonitwie wolny wieczór. Usiądź z kubkiem ulubionego
gorącego napoju, weź kartkę i długopis, i stwórz listę osób, które chcesz
obdarować w te święta. Dla ułatwienia zadania możesz do każdej osoby dopisać
kilka przymiotników, które ją określają, jej zainteresowania, sposób spędzania
wolnego czasu itd. To pomoże Ci stworzyć pełniejszy obraz tego, co sprawdzi się
jako prezent dla poszczególnych bliskich. Radzimy naprawdę zastanowić się nad
tym, co dla kogo wybrać, aby uniknąć sytuacji niedopasowanego prezentu lub
upominku bez żadnego wyrazu, uniwersalnego, który niby zadowoli wszystkich, a
tak naprawdę nikogo. Z tak przygotowaną listą można być pewnym, że najbliżsi
będą zadowoleni z niespodzianki, a Ty zyskasz satysfakcję z idealnie trafionego
prezentu.

Krok #3 – wybierz formę zakupów
Tu przychodzi ten moment, w którym musisz podjąć decyzję, kiedy i gdzie
dokonać świątecznych zakupów. Mając trochę więcej czasu możesz pokusić się o
wnikliwą analizę, który sklep oferuje najatrakcyjniejszą cenę za interesujący Cię
produkt. W ten sposób unikniesz nagłego i dużego wydatku, których w okresie
świątecznym nie brakuje i tak. Wybierając się na zakupy odpowiednio wcześniej,
unikniesz również ogromnych kolejek w sklepach, nerwów i oprzesz się kuszącym
ofertom handlowym, często naciągających nas na większe niż planowane wydatki.
Jeszcze dogodniejszą formą są zakupy online. Bez wychodzenia z domu, pośpiechu
i nerwów, często oszczędzając czas i pieniądze, możesz zamówić produkty, które
dotrą wprost pod Twoje drzwi. Tu jednak ważną kwestią jest zamówienie ich
odpowiednio wcześniej, aby przesyłka zdążyła do Ciebie dojść. Pamiętaj także, że
musisz mieć również czas na ewentualne zwrócenie towaru, jeśli nie spełni
Twoich oczekiwań – to dodatkowo wydłuży czas zakupów.

Krok #4 – wręcz prezenty
To zdecydowanie najprzyjemniejszy moment, na który wszyscy co roku czekamy z
niecierpliwością. Widok uśmiechniętych twarzy najbliższych, otwierających swoje
upominki, z pewnością wynagrodzi wszelki trud włożony w przygotowanie
prezentów.

Nasze typy – co wybrać na prezent?
Nie masz jeszcze pomysłu na idealny prezent dla bliskiej Ci osoby? Bez obaw.
Mamy dla Ciebie rozwiązania, które z pewnością będą ciekawe, oryginalne i
niespotykane.
1. Jeśli masz już dość obdarowywania bliskich kolejną książką, kompletem
kosmetyków lub szlafrokiem, postaw na niebanalną lampę polskiej
produkcji. Podświetlana choinka Kevin to upominek, który z pewnością
zostanie doceniony przez wszystkich miłośników designu.
2. Twój bliski to miłośnik natury i zdrowej żywności? Podaruj mu
kompaktowy warzywnik bądź stół uprawny – ekologiczny i estetyczny,
zmieści się nawet w mieszkaniu.
3. Modne dodatki to ponadczasowy prezent. Pojemna ekotorba Lizzy od
holenderskiej marki Elho sprawdzi się i na zakupach, i w roli pojemnika –
wyjątkowo solidnego!

4. Sprawdzonym typem jest wisząca doniczka – to rozwiązanie nie tylko
miłe dla oczu, ale przede wszystkim funkcjonalne – pozwala ukwiecić
chociażby przestrzeń nad stołem.

Spraw, by te święta były niezapomniane!
Zakupy w Internecie to dzisiaj codzienność – oszczędność
czasu, siły, cierpliwości, a bardzo często i pieniędzy. Nie
musisz wychodzić z domu, by kupić donicę, lampę, a nawet
fotel. W makeithome.pl znajdziesz wszystko, czego szukasz
dla domu i ogrodu – niekończąca się skarbnica oryginalnych
inspiracji stoi przed Tobą otworem!

zdjęcia: www.elements.envato.com, www.makeithome.pl

