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Dzień chłopaka – pomysły na prezent dopasowane do stylu i osobowości 

 

Miłośnik gotowania, fan designu, a może old fashioned? Stylistyki WestwingNow przychodzą z 

pomocą i pomysłami na trafiony prezent! 

 

30 września obchodzony jest w Polsce Dzień Chłopaka. Zastanawiasz się, co wyręczyć swojemu 

ukochanemu, przyjacielowi, bratu? Na WestwingNow.pl znajdziesz propozycje szyte na miarę. 

Zdaniem psychologów znacznie przyjemniejsze jest dawanie niż przyjmowanie prezentów, dlatego 

spraw radość także samej sobie!  

Miłośnik gotowania 

Serię „Chef’s table” na Netflix zna prawie na pamięć, podróżuje zawsze z uwzględnieniem 

najsmaczniejszych miejsc na trasie, a kuchnia to jego naturalne środowisko? Gratulujemy, masz  

w domu prawdziwego food lover! Uśmiech na jego twarzy wywołają stylowe i starannie wykonane 

akcesoria kuchenne: drewniane młynki do pieprzu i soli lub profesjonalny wok. Fartuch ze skórzanym 

wykończeniem sprawi, że w kuchni będzie zawsze wyglądał stylowo. Albumy z kulinarnymi inspiracjami 

i miejscami wartymi odwiedzenia przydadzą mu się przy planowaniu kolejnej podróży. Notes na 

przepisy – to trochę bardziej prezent dla Ciebie, aby jego doskonały fondant czekoladowy za każdym 

razem wychodził tak samo dobrze!  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Fan designu 

Śledzi na bieżąco międzynarodowe targi designu, modne magazyny i blogi. Polowanie na piękne  

i nieoczywiste przedmioty to jego prawdziwa pasja. „Fana designu nie jest łatwo zadowolić, ale 

wyszukałyśmy kilka designerskich produktów, które chętnie widziałby w swoim domu. Na przykład 

wyciskarkę do cytrusów w kształcie pająka lub zestaw szklanek z chwytliwymi napisami” – mówi Marta 

Suchodolska, dyrektor kreatywna Westwing. Niezawodny będzie także zestaw do serwowania wody  

w minimalistycznym wydaniu. Pokaż mu, że wazon to też dobry przykład niestandardowego designu  

i sprezentuj mu jeden w kształcie pistoletu. Na koniec absolutny klasyk – świeca zaprojektowana przez 

jednego z najwybitniejszych współczesnych designerów – Toma Dixon’a! 
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Old fashioned 

Jego inspiracją są dżentelmeni z minionych epok, a współcześnie charakteryzuje go najlepsza jakość 

wszystkiego, co go otacza: ubioru, dodatków, mebli, trunków. Stawia na skórę, drewno, kryształ  

i szlachetne metale. Sprawisz mu przyjemność, ofiarowując tradycyjną grę w kółko i krzyżyk wykonaną 

w całości z drewna. Klasyczne modele samochodów to w tym przypadku zawsze dobry pomysł. Postaw 

na zabawny model lub pięknie oprawione zdjęcie. Takiego mężczyznę ucieszy także podróżny zestaw 

do przygotowywania ulubionego koktajlu, czyli Old Fashioned! 

  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wszystkie propozycje prezentów są dostępne na WestwingNow.pl  
Po więcej prezentowych i wnętrzarskich inspiracji zapraszamy na:  

https://www.flickr.com/photos/westwing_pl/albums  

 
Kontakt dla mediów: 
Westwing Home & Living 

Monika Kalisiewicz 

monika.kalisiewicz@westwing.pl  
T: +48 797 997 710 
 
__________________________________________________________________________________________  

Westwing to międzynarodowy lider e-commerce w branży wyposażenia wnętrz, który oferuje swoim 

użytkownikom wyjątkowe produkty do domu. Westwing działa obecnie w 14 krajach na 3 kontynentach,  

a siedziba główna firmy znajduje się w Monachium, w Niemczech. Westwing prowadzi działalność w Austrii, 

Belgii, Brazylii, Czechach, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Kazachstanie, Polsce, Rosji, Szwajcarii, we Francji, 

Włoszech oraz na Słowacji. 
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