Ať žijí hravé Vánoce! Aneb tipy na dárky pro děti i dospěláky
s dětskou duší
Praha, 3. října 2016 – Tradiční ponožky a obálka s hotovostí asi pod stromečkem nikoho
nenaštvou. Ale přiznejme si to, v každém z nás, v dětech i dospělých, je na Štědrý večer
malinká (možná i větší) špetka očekávání, že rozbalíme
nějaké překvapení. Něco, co nás pobaví a s čím se
budeme moct pochlubit ve škole nebo kolegům v práci.
A právě takových originálních maličkostí najdete plno
na Bonami.cz!
Malovat po povlečení? Pro tentokrát dovoleno! Nechte
děti pomalovat si povlak na peřinu tak, aby se jim
v něm spalo jako v pohádce. V balení dostanete i sadu
10 smývatelných fixek, které se dají vyprat na 40 °C.
Cena na Bonami.cz: 1399 Kč
Klasické květiny umí vyrobit kyslík, tahle „hi-tech“ kytka
vám pro změnu dobije mobil nebo tablet. Funguje totiž
nejen jako designový doplněk, ale i jako solární
nabíječka.
Cena

na

Bonami.cz:

2

099 Kč
Dárek,

který

nadchne všechny milovníky hororových filmů. Když je
tento

koupelnový

závěs

shrnutý,

vypadá

úplně

obyčejně. Stačí ho ale roztáhnout a objeví se scéna
jako z bijáku plného masakru!
Cena na Bonami.cz: 449 Kč

Čím větší, karty, tím větší zábava! A hlavně,
děda už se nebude moct vymlouvat, že na ty
karty

špatně

vidí 
Cena

na

Bonami.cz:
399 Kč
Tenhle
mopslík nelíná
ani neštěká na sousedovic kočku, ale na mazlení se hodí
přímo skvěle. A v mezičase rád dělá parádu třeba na
pohovce.
Cena na Bonami.cz:
559 Kč
Sháníte milou drobnost pro někoho se smyslem pro
humor (a pro design)? S tímhle dárkem nešlápnete
vedle. Každý si přece zaslouží mít SVŮJ hrneček na
kávu nebo na čaj.
Cena na Bonami.cz: 299 Kč

O Bonami
E-shop s nábytkem a bytovými doplňky odstartoval v Česku v lednu 2013. V roce 2014 se rozšířil do
Polska a o rok později na Slovensko. Bonami je projektem Václava Štrupla (spoluzakladatele online
agentury H1.cz, kterou v roce 2010 s ostatními společníky prodal Ataxu) a investičního cirkusu Miton. V
roce 2015 dosáhlo Bonami obratu 260 mil. Kč, pro rok 2016 je v plánu překonat půl miliardy Kč.

Kontakt pro média
Michala Gregorová
gregorova.michala@gmail.com
608 817 565
www.nejsmeagentura.cz

