
Prezent na Święta Bożego Narodzenia. Pomysły pod 

choinkę 2019. 

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a Ty wciąż przeglądasz dziesiątki 

stron internetowych w poszukiwaniu inspiracji na prezenty na święta dla najbliższych?  

Chcesz, aby tegoroczny upominek pod choinkę zaskoczył obdarowywaną osobę? 

Zastanawiasz się, czy najlepszym wyjściem jest podarowanie prezentu praktycznego, a może 

dekoracyjnego? Nie martw się! Razem z nami wybierzesz prezent na święta 2019! Odkryj 

najlepsze pomysły na prezenty pod choinkę! 

Prezent na Święta Bożego Narodzenia 2019 – od czego zacząć? 

Trwa przedświąteczne zamieszanie, a Ty nadal nie odnalazłaś inspiracji na bożonarodzeniowe 

niespodzianki dla chłopaka i rodziców? Przygotowujesz się do ubierania choinki, planujesz 

wigilijne menu, ale Twoje myśli krążą wciąż wokół poszukiwania koncepcji na świąteczne 

podarunki? 

Marzysz o tym, aby świąteczny podarunek zachwycił bliską osobę? Zastanawiasz się, w jaki 

sposób wybrać ten idealny upominek? Jeśli Twoje odpowiedzi brzmią „tak” lub wręcz 

„zdecydowanie tak”, z pewnością zainteresuje Cię kilka poniższych wskazówek. 

Być może część z Was to niesamowici szczęściarze, którzy uwielbiają coroczne wybieranie 

upominków dla Waszych najbliższych. Jednak prawda jest taka, że nie każdy z nas ma głowę 

zawsze pełną oryginalnych pomysłów, z której z prędkością światła wydobywają się 

propozycje upominków dla bliskich i znajomych i to na każdą możliwą okazję.  

Dla wielu osób znalezienie tego jednego, idealnego upominku to nie lada wyzwanie. Jest to 

szczególnie trudne, kiedy Twoja rodzina to bardzo liczne grono osób. Rzecz jasna, Twoim 

marzeniem jest podarowanie każdej z nich przyjemnej i niezapomnianej niespodzianki, która 

ją zachwyci. 

Jeśli należysz do grona osób, które każdego roku spędzają długie godziny na wertowaniu 

stron internetowych w poszukiwaniu najlepszych podarunków, ten artykuł jest właśnie dla 

Ciebie! Na najlepszy pomysł naprowadzą Cię odpowiedzi na kilka ważnych pytań.  

Rozpocznijmy od określenia, dla kogo wybierasz prezent. Gwarantuję Ci, że inny świąteczny 

podarunek umieścisz pod choinką dla mamy i taty, a zupełnie odmienny wręczysz koleżance 

z pracy lub sąsiadce. Kolejny krok to pomysł na prezent na święta. 

Im bliższa jest dana osoba, tym zapewne łatwiej będzie wybrać dla niej prezent. Wiesz, co 

uwielbia, a czego unika i zwyczajnie nie lubi. Dla dalszych znajomych zazwyczaj wybieramy 

prezenty z półki „bezpiecznych”, takich jak słodkości, zestawy kawy i herbaty lub kwiaty.  

Prezenty będą różnić się ze względu na płeć obdarowywanej osoby. Zapewniam Cię, że dla 

kobiet zawsze na czasie jest biżuteria w postaci błyszczących kolczyków czy wisiorków, a dla 

Panów klasycznym podarunkiem są przykładowo krawaty czy spinki do mankietów.  



Oczywiście nie ma nic złego w podarowaniu kobiecie zestawu gier komputerowych, a 

mężczyźnie tomiku poezji. Wszystko zależy od tego, jakie są zainteresowania i hobby 

danej osoby – to kolejny aspekt, o którym należy wspomnieć. 

 (…) 

 


