
Що подарувати коханому?

      

Наближаюця свята що подарувати коханому?
Що подарувати коханому на День Арміїї?
Що подарувати коханому на Новий 2012 Рік?
Що подарувати коханому на День Святого Валентина або на День Захистника Вітчизни?
Ось декілька порад від domohazyajki.

Корисні та практичні подарунки:

1. Флешка. 100% у твого улюбленого є комп’ютер. Можна подарувати її в запечатаному
пакетику. А можна перегнати на неї твою найкрасивішу фотографію в купальнику. Або
відмінний фільм про любов, який можна подивитися разом, або музику – в залежності від
уподобань того, кому даруєш.

2. 5-10 сеансів масажу у професійного масажиста. Впевнена, більшість чоловіків буде в
захваті від такого подарунка (і жінки теж).

3. Абонемент на відвідини спортзалу, боулінг-клубу, басейну або сауни. При купівлі
такого подарунка будьте обережні, чоловік не повинен зрозуміти це як натяк: «Милий, у
тебе виріс пивний животик. Пора б зайнятися собою ». Цей варіант подарунка можна
оформити у стилі «подарунок на двох» і зробити походи в басейн сімейною традицією.

4. Подумай про його захоплення. Відмінним подарунком може бути похід на лазерні бої,
курси дайвінгу (якщо ви скоро збираєтеся в Єгипет), політ на дельтаплані, прогулянка
верхи на конях, заїзд на картингах та т.п.

5. Сертифікат на фотосесію. При виборі цього подарунка керуйтеся власними
міркуваннями. Якщо явно знаєте, що ваш бойфренд не любить спалахи фотокамер, цей
подарунок не для вас. А якщо він – досвідчений байкер, який любить позувати на своєму
червоному мотоциклі, то сертифікат на фотосесію стане відмінним варіантом.
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6. Сучасні технології дозволяють створювати першокласні подарунки в одиничному
екземплярі. Сюди відноситься гуртка з вашою спільною фотографією, футболка або
кепка з прикольною написом, логотипом або малюнком. Якщо ви знаєте, що ваш друг
фанатіє від групи Scorpions або любить японське аніме – цей подарунок відмінно вам
підійде.

Менш витратними і більше банальними подарунками можуть стати:

Кавоманам – смачний чай або кава;

Кіноманам – підставка для дисків або парочка фільмів. Адже як приємно холодним
зимовим вечором посидіти вдвох в обнімку на дивані, закутавшись в теплий плед і
насолоджуючись новинками у світі кіно!

Домосідів – домашні тапочки, теплий махровий халат або плед з рукавами.

Тим, хто боїться весняного авітамінозу, – комплекс вітамінів,

Любителям пива – келихи для пива (або інших спиртних напоїв за вибором).

Саме пиво (коньяк, віскі або інший напій залежно від його переваг)

Курцям – трубка або красива запальничка,

Діловим чоловікам – візитниця, офісний набір або портмоне.
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Про туалетній воді та черговий наборі для гоління ми просто промовчимо. А от про
шкарпетки – ні. Якщо це подарунок чоловікові – раджу купити упаковку двадцять пар
якісних чорних шкарпеток і абсолютно однакових по дизайну. Перевірено: час
розкладання їх після прання по парам скоротиться в рази.
Романтичні подарунки, особливо підходять для Дня Святого Валентина:

- Романтичні купони. При вмінні користуватися Фотошопом створіть і роздрукуйте
купони, якими ваш друг зможе розпорядитися на протязі року. Варіанти бажань можуть
бути найрізноманітнішими: від інтимного танцю і ванни при свічках – до вечері при свічках
або походу на природу з наметами. Вручаючи купони, пам’ятайте, що виконати обіцяне
ви просто зобов’язані.

- Підготуйте для нього танець – стриптиз. Купуйте новий комплект спідньої білизни, або
обладнаний пеньюар, панчішки, підберіть красиву музичну композицію. Освоїти руху
можна, наприклад, по обучающему диску «Стриптиз для початківців» і позаймавшись,
поки улюбленого немає вдома, або пішовши на курси стріпластікі – це зараз дуже
популярний напрям у багатьох фітнес-центрах. Однак, тверезо оцінюйте свої шанси,
«корова на льоду» навряд чи сподобається молодій людині.

- Прийміть разом ванну з усякими ароматичними штучками, свічками, піною, пляшка
шампанського і красива музика … чудово і дуже романтично!

- Спечіть (або купите, в залежності від Ваших кулінарних талантів і бажання) смачний
торт або пиріг у формі серця.

День Валентина – це не тільки його свято, а й ваш. Тому доречним може бути
«подарунок на двох» (для нього і для себе коханої):

- Два квитки на концерт його улюбленої групи, в театр, кіно чи ще куди-небудь;

- Два абонемента на танці;
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- Диск еротичної спрямованості;

- Цікава книга (можна взяти почитати самій).

Дотримуючись цих нескладних порад, ви не будете довгий час перейматися сумнівами,
що подарувати коханій на 14 лютого. Не судіть нас строго, із запропонованого списку
кожна дівчина / жінка зможе вибрати відповідний подарунок.
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