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אם היו שואלים אתכם מה נדרש מכם כדי לרכוש מתנה ,סביר כי הייתם משיבים כך :לצאת מוקדם בבוקר
או לחילופין מוקדם מהעבודה ,לנסוע אל מרכז הקניות הקרוב ,לחפש חנייה ,לרדת אל החנות המיועדת,
להמתין לאיש שירות ,לחפש מתנה הנמצאת חביבה עליכם ,להמתין בתור בקופות ולחזור לאחר מכן
לביתכם .רכישת מתנה בפורמט שכזה יכולה לקחת לא מעט זמן ,אך היא גם יכולה להיות בהרבה יותר
פשוטה :מתנות ליולדת קונים היום באינטרנט!

מתנות לרך הנולד וליולדת בחנות אחת:

אז למה כדאי לרכוש מתנה ליולדת על גבי הרשת? מאחר ובחנות אחת אתם יכולים למצוא מגוון פריטים
המתאימים גם לתינוק בעצמו וגם לאם שילדה .בחנויות הנמצאות במרכזי הקניות ,עליכם לנדוד בין חנויות
מתמחות שונות באם ותרצו לקנות מתנה גם לאם וגם לתינוק .באינטרנט המצב הוא אחר :החנויות המקוונות
מאפשרות לכם לרכוש מתנות לקהלים שונים לגמרי ,כאשר כולם נמצאים תחת קורת גג אחת.
המשמעות? חיסכון אדיר בזמן ורכישה נוחה וקלה במיוחד אל מול ספק אחד.

שליחות מלאה ומהירה עד לביתה של היולדת:

תהליך רכישת המתנה כפי שתואר תחילה ,לא באמת מסתיים עם החזרה שלכם לביתכם .כעת ,עליכם
למצוא זמן פנוי נוסף על מנת לנסוע אל היולדת ולהעניק לה את המתנה .לא תמיד אתם גרים במרחק סביר
ממנה ,אלא לעתים מדובר גם על מרחקים רבים המצריכים מכם הערכות של ממש .חבילת מתנות ליולדת
שתרכשו באינטרנט יכולה להישלח אל פתח ביתה של היולדת או אל בית היולדות .בתום הרכישה
המקוונת תישאלו לאן תרצו לשלוח את המתנה :מצד אחד תוכלו לשלוח את המתנה אל ביתכם וכך
להעניק לה אותה עצמאית ,אך גם תוכלו לבחור בשליחות אל ביתה .יש קל מזה?
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חוסכים זמן וכסף מיותרים:

מי אמר שכדי לקנות מזכרות לאירועים ומתנות ליולדת עליכם להגיע פיסית אל החנויות השונות? מהפכת
האינטרנט חולשת גם על הרכישות שאתם עושים ומאפשרת לכם לחסוך זמן רב בדרכים וגם המון כסף על
דלק בדרך אל החנות ,עמידה בפקקים ותשלום על חניונים הסמוכים לחנויות .וכעת? רוכשים ליולדת מתנה!
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