Bır Arada
Her zaman bir arada...

Sayı: 68
Sevdiklerinize Özel
Yeni Yıl Hediye Fikirleri

Sevgili
İnnovalılar,
Yeni yıl yaklaşıyor. Dünya, yeni yılı her
zaman olduğundan daha büyük bir
istek ve umutla karşılamaya
hazırlanıyor. Bizler de bu coşkuya,
umuda ortak olarak keyifli, mutlu bir
yeni yıl geçirmeyi hedefleyebiliriz.
Yeni yılı sevdiklerimizle, ailemizle bir
arada geçirmek mutlu olmamız için
elbette yeterli ancak yeni yılı daha
keyifli hale getiren şey, sevdiklerimize
bizler için ne kadar değerli olduklarını
minik hediyelerle hatırlatmak. Bu
yazımızda sevdiklerinizi özel
hissettirecek yeni yıl hediye fikirleri
paylaşalım, işinizi biraz olsun
kolaylaştıralım istedik.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

EL EMEĞİ GÖZ NURU
HEDİYELER
Mini Mesaj Şişesi
Basit, ucuz ama duygusal etkisi büyük bir
hediye yapmak istiyorsanız size çok kolay ama
etkili bir önerimiz var. Şık mini kavanozlarda
“Mini Mesaj Şişesi” hazırlayabilirsiniz. Bunun
için ihtiyacınız olan minik, sevimli şişeler.
İçerisini şeker ya da renkli minik çikolatalarla
doldurabileceğiniz bu şişelere, sevdiğinize
özel birer not gizleyecek ve şişe kapaklarını da
birer sevimli kurdele ile süsleyeceksiniz. Hepsi
bu kadar.

El Yapımı Bileklik
El emeği bileklikler, bilezikler şık bir hediye
alternatifi olabilir. Alacağınız ince tel bileziklerin
etrafına yapıştırıcı yardımıyla sıkı bir şekilde
renkli ipler veya ince kurdeleler ile kapatın.
Daha sonra üzerine boncuklar, metal
aksesuarlar veya farklı süsler geçirerek hayal
gücünüzü konuşturabileceğiniz farklı bileklikler,
bilezikler ortaya çıkarabilirsiniz. İhtiyacınız olan:
bilezik teli, renkli ipler ve biraz kurdele,
birbirinden şık boncuklar ve tabi sevgi :)

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Keçe Kitap Ayracı
Dilediğiniz renk keçeyi kalp, kardan adam,
yıldız, aklınıza gelecek bir çok şekilde iki parça
keserek, bunları bir ucu sivri kalmasını
sağlayarak kenarlarını renkli bir iple dikin. Üst
kısmının kitaba geçirilebileceği hoş bir kitap
ayracı elde etmiş olacaksınız. Dilerseniz
keçelerin yüzeylerini iplerle çeşitli işlemeler
yapabilirsiniz. Kitap okumayı seven
sevdiklerinize birbirinden güzel kitap ayraç seti
hazırlayabilir, okuduğu her kitapta ona
sevginizle eşlik edebilirsiniz.

Örgü Kupa Kılıfı
Örgü yeteneğiniz varsa sevdiklerinize
alacağınız bir kupaya ya da en sevdiği
kupaya özel bir kılıf örebilirsiniz.
Yeteneğinizi konuşturacağınız örgüden
kupa hem içeceği sıcak tutacak hem de
hoş görüntüsüyle dikkat çekecektir.
Sevdiklerinize onları yılın her günü özel
hissettirmek istersiniz bu hediye tam size
göre.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

HAYATI
KOLAYLAŞTIRACAK
HEDİYELER
French Press’li Termos
Kullanışlı ve aynı zamanda kişiye özel bir
hediye istiyorsanız termos veya kahve, su
muglarını tercih edebilirsiniz. Hediye
alacağınız kişi kahve tutkunuysa yanında
french press de iyi bir seçenek olabilir. İkisinin
bir arada olduğu french press özelliği olan
termosları kolayca bulmak mümkün.

Ajanda
Yeni yılın değişmez hediyelerinin başında
geliyor ajandalar. Günü planlamayı seven
sevdiklerinize tasarım bir ajanda hediye
edebilirsiniz. El yapımı ya da özel baskı,
yaşam tarzına göre kişiselleştirilmiş ya da
klasik, zevke göre birbirinden güzel
ajandalar bulmanız mümkün.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Hızlı Kablosuz Şarj
Ünitesi
Hepimizin zamanla yarışır olduğu bu
dönemde, kablosuz hızlı şarj ünitesi ideal bir
hediye seçimi gibi görünüyor. Üstelik bazı
versiyonları, kablosuz kulaklıkları da hızla şarj
etmek için kullanılabiliyor. Siz yine de satın
almadan önce, desteklenen telefon ve kulaklık
modellerini araştırmayı ihmal etmeyin.

Mini Fotoğraf Baskı
Makinesi
Aramızda Polaroid fotoğraf makinesi sevmeyen
var mı? Eminiz ki yoktur. Ancak size çok daha
iyi bir fikirle geldik; polaroid makine ile çekim
yaparken yaşadığımız “Ne çıkarsa bahtıma”
heyecanına gerek kalmadan, dijitalde çektiğiniz
ve beğendiğiniz fotoğrafları anlık olarak
bastırmak için mini fotoğraf baskı makinesi.
E sürprizin de böylesi :)

Online Dergi Aboneliği
Polisiye, moda, dikiş-nakış, otomotiv, oyun,
dekorasyon, yemek, magazin, sağlık, teknoloji,
mizah, kültür sanat ve çok daha fazla içeriği
sevdiklerinize sunmak için eksiksiz bir hediye
alternatifi; online dergi aboneliği.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

EĞLENCELİ
HEDİYELER
Sihirli Kupa
Sihirli kupa eğlenceli bir hediye arayanlar için
birebir. Bu özel sihirli kupa sıcak içecek
sevenleri hem mutlu edecek hem de şaşırtacak.
Normal görünümünde sıradan bir kupayı
andıran bu özel ürün, içine sıcak içecek
eklendiğinde sihrini gösteriyor ve hediye
verdiğiniz yakınınız için tasarlanan özel
görünümü ortaya çıkartıyor.

Fotoğraflı Puzzle
Değişik hediyeler ile sevdiklerini şaşırtmayı
sevenlerin hoşuna gidebilecek bir seçenek
de “özel puzzle”. Seçeceğiniz fotoğrafları
gönderiyorsunuz, sizin için puzzle haline
getirip yolluyorlar. Hem romantik hem
eğlenceli. Özellikle çocuklar bu hediyeye
bayılacaklar. İnternette kolaylıkla bu
puzzleları yapan yer bulabilirsiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Patlayan Hediye Kutusu
İçinde ağız tatlandıran çikolata ve şekerlerin,
birlikte çektirdiğiniz fotoğrafların ve pek çok
sevimli ayrıntının olduğu patlayan kutu,
sürprizleri sevenler için keyifli bir seçenek
olabilir.

Kutu Oyunları
Özel günlerin değişmezi, tüm aileyi bir
araya getirmenin en eğlenceli yollarından
biri olan kutu oyunları da önereceğimiz
hediye fikirlerinden biri. Monopoly, Kızma
Birader, Tabu, İpucu, Scrabble gibi
geleneksel kutu oyunları herkesin ilgisini
çekecek ve keyifli anlar yaşatacaktır.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

ROMANTİK
HEDİYELER
Sevgiliye, eşinize hediye almak, hediye fikri üretmek oldukça zordur. Kalbinizin sahibine özel
ve unutulmayacak bir hediye hazırlamak istersiniz. Romantik olması ise ön koşuldur.
Sevginizi ifade eden bir hediye onun kalbinde daimî bir yer kapacaktır.

Aksesuar
Klasiklerden başlayalım. Üzerinde taşımaktan keyif
alacağı zarif bir aksesuar, örneğin güneş şeklinde
gümüş bir kolyenin içinde isimlerinizi yazan bir
bölümün olması ilgi çekici olabilir. Tasarımı farklı ve
hoş bir bileklik de. Burada püf noktası onun tarzını
iyi biliyor olmanız.

Dekoratif Fotoğraflık
Birlikte olduğunuz fotoğraflardan, anılarınızdan
oluşan dekoratif fotoğraflık da ilgi çekici ve
hayli romantik olabilir. Bu özel fotoğraflıkların
özel ışıklandırılmışları, ilginç çerçeveli ve zarif
asma biçimlerine sahip olanları olduğu gibi
dönme dolap gibi farklı formatlara sahip pek
çok çeşidini bulmak mümkün.

Vintage Radyo
Vintage bir radyo da farklı bir seçenek olarak
dikkate değer. Nostalji ile şıklığı buluşturan bu
vintage radyolara artık bluetooth ile bağlanmak da
mümkün. Bu dekoratif ve işlevsel radyoları
internette bulmak çok kolay.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

ÇOCUKLARA ÖZEL
HEDİYELER
Temalı Ev Botu
Çizgi film veya hayvan temalı sevimli ev
ayakkabıları çocukların ilgisini çekebilir.
Böylece evde terlik, ayakkabı giydirmekte
zorlandığınız çocuklarınızı çok daha kolay ikna
etme şansını yakalarsınız. Ev ayakkabıları
sevimlilikleriyle büyüklerin bile isteyeceği bir
hediyeye dönüşebilir.

Temalı Kol ve Duvar
Saatleri
Yine temalı kol ve duvar saatleri de çocukların
hoşuna gidecek hediyeler arasında. Henüz
saati okumayı, anlamayı öğrenme
aşamasındaki minikler için teşvik edici olabilir.

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

