Internetipood aitab jõulukingid soetada kiirelt ja mugavalt!
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(Sisuturundus)
Käes on taas aasta tegusaim aeg, mil paljud inimesed tormavad mööda kaubanduskeskusi ja loodavad leida kõigile lähedastele inimestele
täiuslikud jõulukingid. Kui on ka palju mugavam ja kiirem viis – internetipood!
Jõulukingid võib leida kiirelt ja lihtsalt just nimelt internetist. Tasub tõesti kaaluda – sel viisil ei ole mitte mingit poes sebimist, järjekordi
ega suurt ajakulu. Võid kõikidele kallitele inimestele jõulukinke otsida ise diivanil istudes ja sooja jooki juues. Pealegi saad oste teha
ükskõik millisel ajal – kas või keset ööd, kui uni ära läheb!
Selline stressivaba ostustiil muudab jõulukinkide otsimise-leidmise palju hõlpsamaks ja pakub ka võimalusi, mida sa muidu ei märkakski.
Näiteks on paljudes internetipoodides populaarsete toodete kategooriad või muud abistavad võimalused, samas kui tavalises poes pead sa
küsima abi teenindajalt või lootma et oled ise osav soovitud kauba leidja.
Kui mõistatad parasjagu, mida oma perele, sõpradele või lastele kinkida, siis soovitame võtta ette laia valikuga veebipood (väga laialdase
kaubahulgaga pood on näiteks 1a.ee) ning uurida, mida tootevalikus leidub – ehk avastad isegi midagi üllatavat, mille peale poleks ise
enne tulnudki!

Populaarsed tooted jõuluks – internetipood 1a.ee
Vaatame kohe lähemalt, millised on praegu kõige popimad jõulukingitused, mida palju ostetakse ja soovitakse.

Internetist head kingitused naistele
Mida kinkida naisele, emale, tütrele või õele, et ta oleks rõõmus ja kingiga rahul? Esmapilgul võib see tunduda keerulise ülesandena, kuid
mõned soovitused võivad sind siiski õigele teele juhtida.
Naiste silmad löövad alati särama kvaliteetsete kosmeetikakomplektide peale. Hea ja populaarne valik on näiteks Donna Trussardi
kinkekomplekt, mis sisaldab parfüümi ning luksuslikku ihupiima.
Heale tüdrukule meeldiks jõuluvanalt saada kindlasti Carolina Herrera „Good girl“ eksklusiivset kinkekomplekti.
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Miks mitte soetada jõulukingiks naisperele üks tore lauamäng? Lauamängud on alati populaarne valik ja meeldiv ajaveetmise viis
kõigi jaoks! Näiteks: Scrabble sõnamäng, 5 sekundit või Monopol.
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Mis oleks tänapäeval veel rohkem rõõmutoov kingitus kui uus nutiseade või sülearvuti? Populaarsete kingituseks sobivate toodete
seast leiad näiteks Acer Aspire sülearvuti ja XIAOMI REDMI 4X 32GB nutitelefoni.
Usinad perenaised rõõmustavad kindlasti uute ja kasulike köögitarvete üle. Näiteks: kvaliteetne kohvimasin Philipsilt, korralik
veekeetja või multifunktsionaalne köögikombain.

Mõnusad kingitused mehele – abiks internetipood

Iga endast lugupidav ja väärikas meesterahvas hoolitseb enda välimuse eest. Miks siis mitte kinkida ka meestele näiteks kvaliteetseid
kinkekomplekte? Need on hea valik ja pealgi taskukohaste hindadega ning mõjuvad kindlasti rõõmupakkuvalt! Vaata näiteks:
Antonio Banderas „The golden secret“ kinkekomplekti, mis sisaldab nii tualettvett kui ka deodoranti.
Meestele meeldivad mõistagi ka praktilised kingitused, mille nad saavad hiljem päris kindlasti kasutusse võtta. Miks mitte näiteks
habeme ja vuntside korrashoiu jaoks mõeldud korralik Philipsi trimmer või Philipsi habemeajamismasin?
Muidugi panevad meesterahva silmad kõige rohkem särama uued elektroonikatooted. Näiteks nutikell, uus telefon, sülearvuti,
kõrvaklapid, kõlarid või televiisor.

Kõige populaarsemad kingitused lastele
Pole mingi saladus, et suur jõulutrall peab kõige rohkem rõõmu pakkuma mõistagi lastele. Miks mitte valida lastele kinkide soetamiseks
kiire ja usaldusväärne internetipood!
Tõenäoliselt on laps jõuluvanale saatnud juba üsna põhjaliku kinginimekirja. Enne, kui asud kaubanduskeskuse mänguasjapoode läbi
käima, uuri internetipoodi. Ehk on mõned (või isegi kõik) asjad seal kenasti olemas ja isegi soodsamalt kui tavapoes!
Mõistagi on pisut suuremate laste seas kõige ihaldusväärsemaks kingiks mängukonsool. Näiteks Sony Playstation 4. Niisugused
konsoolid pole ammu enam üksnes mängimiseks. Nendega on võimalik teha ka kõike muud: näiteks nautida filme Netflixi
rakenduses või teha seda nõnda nagu mõned aastad tagasi, kasutades Blu-ray- ja DVD-plaate. Muidugi saab kuulata ka muusikat.
Pealegi asendavad mängukonsoolid digiboksi ja suudavad aidata ühendada kõiki koduseid multimeedia seadmeid. Sony PlayStation
4 pakub võimalust teha trenni tantsumängude abil ning minna sisse virtuaalreaalsusesse, et kogeda midagi erilist, mis on
tavapärastest mängudest hoopis kõrgemal tasemel.
Väikestele tüdrukute jaoks on praegu kõige ihaldusväärsemaks kingituseks Zoomer robot poni. Talle meeldib, kui temaga palju
tegeletakse ja teda saab toita, ilusaks teha ja trikke õpetada. Poni silmad on helendavad ning väljendavad seda, mida ta parajasti
tunneb. Kingitusega tuleb kaasa ka juuksehari ja aksessuaarid, mis on poni õpetamisel kasulikud – suhkrutükk, porgand jne. Väga
vahva mänguasi, mida laps igatseb!
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Pole vist ühtki väikest tegelast, kellele ei meeldiks jõulukingituseks saada Lego komplekti. Need on arendavad ja põnevad ning
mängutunde jätkub kauaks. Populaarsed Legod on näiteks: Lego Police Station ja Lego Snow Resort Ski Lift.
Veel jõuab teha kõik jõulukingiostud internetipoest! Internetipood on kiire ja aega säästev valik, sa ei pea kuskile minema, saad rahulikult
ringi vaadata ja tellimused sulle sobival ajal ära teha. Lai valik populaarseid jõulukinke ootab sind turvalises veebipoes 1a.ee!
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