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תקופת החגים זה עתה בפתח וכל מה שעליכם לעשות מעבר לכל הבישולים והלחץ המטורף להספיק הכל
בעבודה ,הוא למצוא מה לקנות למשפחה ולחברים .התהליך שמתחיל לפני ראש השנה ונמשך עד אחרי
סוכות כולל השוואות מחירים ,בדיקות עמוקות טווח שאורכות זמן רב באינטרנט וסיבוב בין חנויות כדי
להתרשם ממתנות אופציונאליות במו עיניכם.

המתנה הטובה ביותר לחג -שוברי מתנה
עם כל ההתלבטויות ,יש מתנה אחת שהיא יותר אטרקטיבית מכולם ,מתנה שיותר ויותר אנשים מבינים
שעל מנת לצאת טוב בעיני האחרים ובאמת לאפשר להם ליהנות מהמתנה אותה רכשתם עבורם ,כדאי
להביא אותה כמתנה לחג .כמובן שהכוונה היא שוברי מתנה ,כך שהאדם לו רציתם להעניק את המתנה
לחג ,יוכל לרכוש בעזרתם את המתנה המבוקשת ,מתנה בה הוא יוכל לעשות שימוש כאוות נפשו .אחת
המתנות אותן תוכלו לרכוש באמצעות השובר היא מתנה אותה תמצאו בכל החנויות מהן תבקשו לקנות
במהלך ולפני החג ,סלסלת ממתקים .כן ,הדבר הנפוץ ביותר הוא גם הדבר השימושי ביותר .מי בינינו לא
אוהב ממתקים? כמעט שאף אחד .ממתקים הם דבר שבנוסף להיותו אהוב על כולם ,היא גם מתנה אותה
תרכשו בחלק ממחירו של השובר אותו קיבלתם ,ואז תוכלו להעביר אותה למישהו אחר ,מישהו לו אתם
צריכים להעניק מתנה .למען האמת ,אפילו יותר מואזות או מסטים של בגדים ,בונבוניירות מחזיקות מעמד
לפרק זמן ארוך יותר.

רכישה של מצעים לילדים
אם את סלסלאות הממתקים העדפתם להשאיר על המדף ,זה הזמן לחפש משהו אחר אותו ניתן לרכוש
באמצעות השובר .אופציה טובה לכך ,בעיקר אם השובר הוא לאחת מהרשתות הגדולות דוגמת המשביר
לצרכן שם ניתן למצוא כמעט הכל ,או שהוא תקף גם במקומות שמוכרים בעיקר סדינים וכלי בית ובעיקר
אם לאורחים אליהם אתם הולכים יש ילדים ,תהיה רכישה של מצעים לילדים .כשאתם רווקים וגרים לבד או
עם שותפים ,התדירות להחלפת מצעים רק הולכת ודועכת .אך כשאתם גרים בבית של ההורים ,אתם
יכולים להיות בטוחים שהמצעים מוחלפים כל שבוע .לכן ,המצעים עבור הילדים שגרים בבית יכול להיות
רעיון מעולה למתנה ,כזה שגם יגרום לכם לנצל חלק מהשובר וגם יגרום לכם לדעת שהדבר אותו רכשתם
באמת יהיה שימושי.

לאבזר את חדרי השינה -כריות נוי ,מצעים לילדים ושמיכות פיקה
בכלל ,להביא כמתנה סדינים ,מצעים וכל מיני אביזרים שימושיים ואביזרי נוי לחדר השינה ,יכול להיות פתרון
לא רע .הרי אם יש שני דברים אותם כולנו עושים ,הרי זה לאכול ולישון .ובעוד על שאר הפעולות אותם אנו
עושים בחיים יש מי שעושה יותר ויש מי שעושה פחות ,אלו הם שתי פעולות בלעדיהן אי אפשר להתקיים.
לכן ,פרט להבאת מצעים לילדים  ,ניתן לדאוג גם לקניית מצעים להורים ,שמיכות פיקה ושמיכות פוך

1/2

מה עושים עם שוברי מתנה -סלסלאות ממתקים ,מצעים לילדים ועוד
המאמר נכתב על ידי אבנר כהן
ראשון 08 ,ספטמבר 11:46 2013

לקראת החורף המתקרב ,כריות נוי אותן יהיה ניתן לשים על המיטה ועוד אינסוף אפשרויות .גם מתנות לדבר
החיוני השני יהיה מתנות שימושיות ,מתנות שאותן קרוב לוודאי כבר יצא לכם לקבל .כלי מטבח ,סירים,
מחבתות ,סטים של סכו"ם ושל כוסות ועוד אינספור אפשרויות למתנות עבור המטבח ניתן לרכוש כמתנה
לחג.

תביאו גם אתם שוברי מתנה
אם אחרי כל ההצעות הללו אתם עדיין לא יודעים מה לעשות ,תמיד אפשר לחזור אל נקודת ההתחלה.
היה וסלסלאות ממתקים יפגמו לדעתכם בשיניים של האנשים להם אתם מעוניינים להביא מתנות ,המצעים
לילדים יהיו לא רלוונטיים שהרי הם חסרי ילדים כרגע וכלי מטבח לא יעזרו להם כי הם אוכלים בחוץ ,אז
תביאו גם אתם שוברי מתנה  .כך ,הם יוכלו בדיוק כמוכם ,לרכוש את מה שמדבר אליהם.
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