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Pomysł na trafiony świąteczny prezent?
Upominek dopasowany do pasji i osobowości!
Święta to prezenty! Na zbliżającą się gwiazdkę, stylistki Westwing przygotowały propozycje
dopasowane do pasji i osobowości.
Miłośnik domowego ogniska
Jeśli wśród Twoich bliskich znajduje się ktoś, dla kogo wygodna kanapa i przytulny pled są cenniejsze
niż podróże i wieczorne zwiedzanie miasta, masz w domu prawdziwego domatora. To osoba, która
z prawdziwą przyjemnością upiększa swój dom. Lista pomysłów na prezent jest w tym przypadku
naprawdę długa. „Na okres zimowy trafionym wyborem będzie wełniany pled lub puszysty szlafrok.
Designerska filiżanka z podwójnego szkła lub stylowe lusterko w złotej oprawie to subtelne dodatki,
które z pewnością wywołają uśmiech na twarzy miłośnika domowego zacisza” – komentuje Marta
Suchodolska, dyrektor kreatywna Westwing.

Więcej propozycji dostępnych na: https://www.flickr.com/gp/westwing_pl/73V262

Wygląd w centrum uwagi
Dbałość o wygląd może być stylem życia. Godziny spędzane w łazience, nowości kosmetyczne w małym
palcu, świetne wygląd i forma. Mowa o bliskiej Ci osobie? Masz szczęście, bo propozycji prezentów dla
tego typu jest naprawdę sporo. Zestaw ulubionych miniatur kosmetycznych idealnie sprawdzi się w
podróży. Aromatyczna świeca będzie doskonałym elementem uzupełniającym domowe SPA. Strzałem
w dziesiątkę okażą się także akcesoria sportowe, takie jak mata do jogi lub ciężarki.

Więcej propozycji dostępnych na: https://www.flickr.com/gp/westwing_pl/1tqp17
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Z miłości do gotowania
Miłośnik gotowania w domu to prawdziwy skarb! Zaskoczysz go pozytywnie prezentami zgodnymi z
najświeższymi trendami wnętrzarskimi. Obdaruj go zestawem skórzanych podkładek – ten materiał
będzie w 2019 roku prawdziwym hitem! Wykończony nią fartuch także świetnie sprawdzi się w roli
podarunku. Prezent w postaci czarnych naczyń do serwowania, pokaże, że jesteś na bieżąco z food
designem. Nie zapominaj też o wysokiej jakości akcesoriach do gotowania – żeliwnych garnkach i
patelniach, ozdobnych młynkach do przypraw oraz wysokiej jakości nożach.

Więcej propozycji dostępnych na: https://www.flickr.com/gp/westwing_pl/BgWr01

Design to podstawa
Uwielbia targi wnętrzarskie, a polowanie na piękne i nieoczywiste przedmioty jest jego pasją? To
prawdziwy fan designu! W tym przypadku najsłynniejsze dzieła projektantów, takich jak Philippe Starck
lub Tom Dixon będą na pewno słusznym wyborem. Ciekawym pomysłem mogą okazać się także
przedmioty codziennego użytku w nieoczywistej formie, jak np. świecznik w kształcie buta lub rowernóż, który pokroi pizzę na idealne kawałki.

Więcej propozycji dostępnych na: https://www.flickr.com/gp/westwing_pl/2f4F12

Pracowita pszczółka
Jeśli wśród obdarowywanych przez Ciebie osób znalazła się taka, która uwielbia swoją pracę i poświęca
jej sporo czasu, postaw na akcesoria biurowe! Wybierz takie, które wpisują się w najnowsze trendy:
notes w modny wzór lub retro telefon, do którego można podłączyć smartfon. Lampa w industrialnym
stylu będzie piękną ozdobą biurka. A zabawny kubek będzie pozytywnym akcentem nawet
najtrudniejszego dnia.
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Więcej propozycji dostępnych na: https://www.flickr.com/gp/westwing_pl/Q0f9E1
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Westwing Home & Living
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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 11 krajach,
a siedziba główna firmy znajduje się w Monachium, w Niemczech. Westwing prowadzi działalność w Austrii,
Belgii, Czechach, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Polsce, Szwajcarii, we Francji, Włoszech oraz na Słowacji.

