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Jistě to znáte, hledání dárků pro Vaše blízké i přátele dá někdy pořádně zabrat. Pravdou je, že
se můžete spokojit s klasickými dárky, jako je bonboniéra či květina, kterými zdánlivě nic
nezkazíte, ale vězte, že tato kombinace pozorností, věnovaných jako dárky pro ženy v dnešní
době rozhodně nezaboduje.

Co takhle netradiční dárky?
Zkuste zapomenout na zajeté koleje. Víme, kde seženete netradiční dárky , které zaručeně
ohromí! Takové netradiční dárky nemusí být ani drahé. Jde přeci jen o myšlenku, jak způsobit
radost originálním dárkem. Takové neotřelé dárky se hodí pro každou příležitost. Nevěříte?
Najdete mezi nimi dárky pro muže i pro ženy, speciální kategorii tvoří dárky k výročím a pro
labužníky Vám doporučujeme dárky z kategorie čokoládové pokušení.
Netradiční-dárky.cz – vymýšlíme dárky za Vás
S originálními dárky si už nemusíte lámat hlavu. S internetovým obchodem Netradiční-dárky.cz
Vám postačí pár kliků a máte „vyhráno“, přesněji řečeno vybráno. Dárky jsou tu rozděleny do
přehledných kategorií. Mezi nejnavštěvovanější patří dárky k svátku . Svátky jsou zapeklitá
věc. Dárky k svátku bývají obvykle levnější, nejde přeci o narozeniny, ovšem díky kalendářům
jsou všem na očích, a proto je vhodné dát si na vývěru dárku záležet.
TIP na dárek k svátku: Vypěstuj si čtyřlístek jen za 150 Kč!
Dárky k narozeninám
Dárky k narozeninám můžete vybírat napříč celým e-shopem, doporučujeme Vám však začít
stejnojmennou sekcí Dárky k narozeninám. Najdete tu žhavé novinky a zaručené bomby. I
dárky narozeninám pořídíte od pár desítek korun. Nevěříte? Navštivte kategorii dárky k
narozeninám!
TIP na dárek k narozeninám: Dárkový set horké lávové kameny za 280 Kč, nebo 499 Kč!

Dárky pro ženy
Dárky pro ženy často bývají něžné, nebo sladké. Ukážeme Vám alternativu klasických dárků.
Místo plyšového slona věnujte své milované růžová plyšová pouta, místo bonboniéry sladkou
čokoládu na tělo. Oblíbené dárky pro ženy jsou také nejrůznější rostliny k vypěstování.
Vypěstovat je možné masožravky,chilli papričky i kávu.
Tip na dárek pro ženy: Růžový kufřík s nářadím do domácnosti jen za 735 Kč!
Dárky pro muže
Nesmíme zapomínat ani na dárky pro muže. Dárky pro muže se obvykle točí kolem aut, sexu,
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alkoholu a někdy možná také kolem sportu. Musíme uznat, že dárků pro muže bývá obvykle o
dost více, než dárků pro ženy a právě proto budete mít opravdu těžké rozhodování. Tolik
vychytávek, které nabízí dárky pro muže, jste ještě neviděli.
Tipy na dárky pro muže: Antistresové prso – pomačkej si jen za 139 Kč!
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