
Що чоловікові подарити на Новий рік?

      

Варіанти новорічних подарунків хлопцю, чоловікові, приятелеві, товаришу по службі,
близьким або далекому родичу чоловічої статі.

Перш ніж що-небудь подарувати чоловікові, необхідно врахувати одну важливу
обставину: на що він більше орієнтується – на традиції і моду свого кола або на свої
власні смаки й уподобання, або ж постійно змінює свої погляди. Як би там не було, слід
почати з розгляду подарунків традиційних. Перш за все це, звичайно, годинник,
приладдя для гоління, дорогі запальнички та інші звичні чоловічі аксесуари, які прийнято
дарувати.

Буде доречний і подарунок для письмового столу або стін офісу, або ж щось для його
хобі. Етикет і здоровий глузд підказують, що не варто в таких випадках дарувати
предмети одягу або інші досить інтимні речі. Виключення можуть скласти краватки, шийні
хустки, шарфи. Всі сувеніри повинні бути упаковані відповідно нагоди (але не занадто
кокетливо).

Подарунок близькому чоловікові, звичайно, може і повинен виражати всю глибину
почуттів до нього. Такі подарунки можуть бути досить дорогими, наприклад, запонки або
шпильки для краватки з дорогоцінних металів з дорогоцінним камінням. При цьому можна
заглянути в гороскопи і розвідати, який камінь є його талісманом або амулетом. Але не
треба забувати, що рукотворний подарунок може стати не менш дорогим, а іноді просто
безцінним.

Якщо всі варіанти перебрані і нічого не знайдено, то можна зупинитися на гарних
парфумах. Тим більше, що стильна упаковка чоловічої парфумерії іноді здатна вразити
більше, ніж вміст самого флакона – від армійських гранат до флакона у вигляді
оголеного античного чоловічого торсу.

Що ще можна подарувати на Новий рік чоловікові:

    -      приналежності для занять спортом: спортивне обладнання, спорядження,
спортивний одяг, взуття, тренажери, навчальні відеокасети і книги;
    -      приналежності для занять улюбленою справою – рибальські снасті, набори
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інструментів для столярної справи, садівництва, городництва, різних видів ремесла –
карбування, різьблення по дереву, плетіння з лози та ін, фотоапарати і відеокамери.
Новинки для персонального комп’ютера;
    -      настільні ігри в подарунковому виконанні (шахи, шашки, нарди, доміно, гральні
карти та ін);
    -      дорогі канцелярські та офісні приналежності – письмові прилади, дорогі ручки,
органайзери, записні книжки, портфелі, кейси, папки для паперів;
    -      гаманці, портмоне, сумочки-візитки;
    -      годинник, рукавички, парасольки;
    -      курильні трубки, портсигари, запальнички, оригінальні попільнички, мундштуки;
    -      дорогі сигари, вина, коньяк, вишукані сортa чаю, кави;
    -      ювелірні вироби (кільця, запонки, затиски для краваток і ін);
    -      предмети одягу (теплий светр, жилет);
    -      доповнення до одягу (шарфи, краватки, шийні хустки, дорогі сорочки);
    -      приладдя для гоління (бритвені прилади, електробритви), парфумерію;
    -      подарунки для мандрівників і тих, хто часто буває у відрядженнях (дорожні
сумки, зручні тапочки, дорожній будильник, термос, підстаканник, кип’ятильник та ін);
    -      відео-та аудіозаписи улюблених колективів, виконавців, відеофільми, книги
улюблених авторів, підписку на “чисто чоловічі” журнали;
    -      квитки на спектакль або концерт улюблених виконавців;
    -      товари для автолюбителів (новинки, авто-косметика тощо);
    -      приємні дрібниці (оригінальну фляжку, пивний кухоль, келих для чаю,
іграшку-талісман в автомашину, дрібнички для прикраси письмового столу або робочого
місця, календарі і т. д.);
    -      предмети для поповнення особистої колекції обдаровуваного;
    -      лотерейний квиток. Вибір лотерейних квитків зараз досить великий (у що тільки
люди не грають), та й коштують вони недорого. Можна весело провести час, і навіть
що-небудь виграти. Недарма ж кажуть, що новачкам щастить, так що є сенс спробувати.
    -      номер люкс на одну ніч в готелі. Цей подарунок особливо сподобається тим, хто
змушений коротати своє сімейне (або просто особисту) життя разом з батьками. Втім,
йому будуть раді і ті, хто живе окремо. Змінити обстановку завжди приємно. По
можливості готель повинен бути шикарною – інакше працівники сервісу можуть
безнадійно зіпсувати весь вечір. Буде дуже мило, якщо ви подбаєте про легку вечерю з
шампанським. Саме легку, тому що перед ніччю божевільного сексу (адже саме цим люди
і будуть займатися) багато їсти шкідливо;
    -      якщо коханий десь навчається, то можна запропонувати йому в якості подарунка
зробити за нього курсову або домашнє завдання;
    -      якщо вдома є папуга, то можна навчити його говорити що-небудь приємне на
адресу улюбленого;
    -      якщо опанувати сканером або Corel Draw або PhotoShop, то можна зробити,
наприклад, етикетку на пляшку пива з фотографією, де замість Афанасія буде
улюблений (тут підійде будь-який з тих напоїв, яким він віддає перевагу);
    -      зіграти з ним на бажання в його улюблену гру. Неважливо, що це – доміно, карти
або комп’ютерні гонки. Головне тут – програти, причому краще відразу ж кілька разів
поспіль, ну а потім з ентузіазмом почати виконувати його забаганки;
    -      спробувати весь вечір посміхатися. Це не тільки гарна гімнастика для обличчя,
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але і коханому буде дуже приємно на посмішку дивитися. Особливо якщо у звичайні дні
вона досить рідко з’являється на обличчі;
    -      влаштувати святкову вечерю. Навіть якщо крім пельменів у холодильнику і
скоринки хліба нічого немає. З такої нагоди можна дістати святковий сервіз, кришталь і
бабусине столове срібло. Адже набагато важливіше не чим нагодувати, а як це зробити.
Якщо кохана людина довірлива, то вкрадливим голосом можна повідомити, що це майже
священні пельмені, з якими ходили до магів і чародіїв, і ті зарядили їх енергією та іншим
добром на багато років вперед;
    -      надіти на себе улюблене плаття коханого і відверте нижню білизну і
запропонувати разом прийняти ванну;
    -      спробувати весь вечір вгадувати його бажання і виконувати їх. Якщо не в змозі
зрозуміти, чого ж він хоче, то можна і запитати;
    -      весь вечір говорити коханому компліменти. І не важливо за що хвалити – можна
просто за те, що він є на світі. Те, що чоловіки байдужі до компліментів – міф;
    -      туристична поїздка в екзотичні краї, на море, в стареньку Європу, в сусіднє місто,
нарешті. Місце і строки перебування залежать тільки від власної фантазії, фінансових
можливостей і щедрості.
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