Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ
Ημερομηνία: Κυριακή, 28-03-2010
Σελίδα: 14
Μέγεθος: 830 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 29540
Επικοινωνία εντύπου: 210 9942431
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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Πασχαλινά δώρα
για όλους
Κλασικά και
πρωτότυπα,

για όλα τα
βαλάντια, και
τις παιδικές...
διαταγές! .
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του κατασκευαστή on
φτιαγμένο, αύριφώ^χ^
πρότυπα. Entail πρέπει να φέρουν ιό
Μζψα ή και την εταιρική επωνυμία, και
χοϋήμάΐκαΐώς και τη διεύθυνση ιου καχα0κέυασιΑέ#εΛλο8όχου
Η Μεγάλη Εβδομάδα πλησιάζει,το πολυαναμενόμενο
»
του ii του εισαγωγέα
Δώρο του Πάσχα -αν και μειωμένοατην αγορά^Εχαι, θα μπορέσετε
μπαίνειστην τράπεζα και τα παιδιά ζητούν
από γονείς καινονούς τα δώρα τους. Ολοι μας
«n βρείτε ανταπόκριση αν j US&miSi&p
ιπόνο από to παιχνίδι ι.
όμως περιμένουμεένα δώρο για το Πάσχα - ακόμη και αν
έχει περάσει προ πολλού ο καιρός που n νονά μάς έφερνε
με τον κατασκευαι,
λαμπάδα. Είτεείστενονός/ά και θέλετε να κάνετε δώρο στο
ανταλλακτικό κ.ΐλ.Σέ ορισμένα
βαφτιστήρι σας είτε θέλετε να γίνεται ο νονός του εαυτού
λόγω φύσεως ft σκέδι'αίαμόύft
ϋέπέίεπιπλέοννα-άναγράφανχαι
σας, φέτος πρωτοτυπήστεμε τα δώρα σας και μοιράστεχαμόγελα
χωρίς να βάλετε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Επειδή
οιητίκές οδηγίες για το χρήση
n μέρα της Λαμπρήςβρίσκεταιυπό τη σκιά της κρίσης σάς
τους. Ενώ οε αυτά που. Λόγω λειτουργίας
προτείνουμε κλασικάκαι πρωτότυπα δώρα που θα εντυπωσιάσουν ή χα'ροκϊηριστικών."προαρίζοντ«ι για Ορισμένεςε
ηλικίες,πρέπει να όναγρόφετα*
μικρούς και μεγάλους και δεν θα επιβαρύνουντον
το ηλικιακό op\pr
ε
οικογενειακόπροϋπολογισμό.

ΚινηθείτεΗΐραδοοιακά*οικολογικάn με... jpigeti
Είτε κάνεχε τις αγορές ocff αϋ&τα Που θα τα έχαυν^γκαλιά ακόμη εν© μπορείτενα βρείτε και δωράκια να παιχνίδια με 15 ευρω αλλά κάϊ τα παιδιά in φύσΐ και να τους τονώσετε
κλασικά κ?
ίδιων κα^στον ύπνο τους. Στσ«ατάοτη,μα από 2 έως και 60 ευρω ανάλογα με εργαστήρια ζωγραφικής και τηλεκατέυε
ττΡ
ϋρς συνείδηση
είτε είστε λάτρεις τπς τρνο^γίσξ
paidorama.gr βρήκαμεπαιδικές το μέγεθος και συνοδευτικάπου διαθέτουν
Μπορπ οι τιμές να είναι λίγο
- ft παι¬
όπως είναιτα συνεργεία,τα χνίδια σπα 9^5 έως #4*95?|υ;ρώ. τσίμπισχέσημε τα κλασικά
και προτιμάτετις ηλει
ς αγο¬ καυδουνίστρες-μαράκεςγια μουσικές
ρές, τα καταστήματα κατ των δύο
στιγμές με τα αγγελούδια σας, κάστρα,αλλά καιτα μουσικάπαιχνίδιαΑπότην άλλη,για τους λάτρεις των
θυρα τα δώρο σας θα
(αΐεθα δώσει την
κατηγοριών έχρυν non γεμίσει τα φτιαγμένες από φυσικά υλικό.,που
πόα περιέχουνμικρόφωνο,play gadgets το rote
οτπμα
gadgetlile.gr-αηοτελεί την ιδανική δυνατότητα στα παιδιά για βόλτες
0α συντροφεύουντα τραγούδιασας back κλπ.
«ράφια»τους με παιχνίδιακαι προφτάσεις
δώρων που αντιπροσωπεύουνμε κόστος που ξεκινάαπό 3 ευρω. Ανπάλιείστελάτρειςτης τεχνολογίας επιλογή,θά βρείτεδώρα γιαμικρούς και οικολογικές αναζητήσεις. Με
καιμεγάλους όπως ψηφιακέςκορνίζες μια μικρή έρευνα αγοράς βρήκαμε
και επιλέγετε τις e-αγορές πρωτοτυπήσετε
όλα τα βαλάντια.
τσέπης με 45 ευρω, μίνιψηφιακή ηοιοΜό παιδικόποδήλατα από 140
και ξαφνιάστε θειικά
Μια καλή λύση είναι να συνδυάσετε Ποικιλίο
τους αγαπημένους σας, χαρίζοντας κάμερα μέχρι κο
α που κρύ¬ ευρω ενώ για toyc. μεγαλύτερους
την παραδοσιακή λαμπάδα και
το σοκολατένιο αβγό με ένα δώρο Τώρα αν το βαφτιστήρι σας έχει τους δώρα που θα αναδείξουν τις βουν μέσα τους usb και ρολόγια οε το κόστος γίά τα ποδήλατα πόλης
ξε,κιν·
ρώ.
εξίσου κλασικόγια την εποχή. Και διαλέξει μόνο του το δώρο του, ικανότητες τους και όχι μόνο. Στα τιμές που ξεκινούναπό 15 ευρω.
Τέλος,χαρίστε με το δώρο σας δύο
τι άλλο 0α μπορούσε να είναιauto στο κατάστημα «Μουστάκας» θα ηλεκτρονικά καταστήματα www.
χαμόγελα.Λφού οτμερες το©Πάσχα
από ένα καλό βιβλίο που θα εξάψει βρείτε μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών ouaou.gr και www.gadgetlife.gr
Οικολογικά
προσφέροντατ για αγορές γιατί με
το ενδιαφέρον καιτη φαντασία για όλες τις ηλικίες. Από κούκλες βρήκαμε προτάσεις για δώρα από
Βέβαια,
όσο
κι
αν
τα
παιδιά
σήμερα
μια αγοραία μην κάνετε περισσότερα
κάθε παιδιού, όπως τα «Πασχαλινά και αυτοκινητάκιαμέχρι ολόκληρα κλασικάεπιτραπέζια παζλ αε τρισδιάστατη
μεγαλώνουν
οε
μια:
απόλυτα
ψηφιακή
παιδιάχαρούμενα;Στα περίπτερα
μορφή μέχριβιντεοκάμερα
Διηγήματα»του ΑλέξανδρουΠαπαδιαμάντη
συνεργεία και κάστρα σάς περιμένουν
της Unicefθα βρείτελαμπάδες,κάρτες,
μινιατούρα
για
να
απαθανατίζει
τις
εποχή,
σκεφτείτε
οικολογικά
και
να
τα
επιλέξετε.
Η
κλασική
(εκδ. Πατάκη 2007, τιμή
παιχνίδια^ρούχα,τσάντες ακόμη
εΐ3,56/ εικονογραφημένο,εκδ. ΜίνωαBarbie, ο Batman, n Polly Pocket αγαπημένες του στιγμές αε τιμές χαρίστετους το πιο μοντέρνοδώρο
που δεν είναι άλλο από ένα ποδήλατο:
και κοσμη(.ΐ(ΐτα.ίΕι
ιιλέξτεένα από τα
και βέβαια ο αγαπημένος σε όλους πραγματικάανταγωνιστικές*Ενδεικτικά
2009, τιμή 68).
Η άνοιξη οε συνδυασμόμε το δώρα που πρστείΜ&ι
και ενισχύστε
στο ηλεκτρονικό κατάστημα
Αν πάλι το βαφτιστήρι σας είναι Gummy Bear με την υπόλοιπη παρέα,
μικρό, τα λούτρινα παιχνίδια αποτελούν Γιαφέτος τα αυτοκινητάκιακαι θα βρείτε δώρα για παιδιά'από Ο Πάσχα στο χωριό δημιουργεί ιδανικές to ανθρωπιστικό1ης έργο δίνοντας
συνθήκες για να απολαύσουν χαρ&ΐστά11
αύ του κόσμου.
την κατάλληλη επιλογή οι κούκλες ξεκινούν από 10 ευρω, έως 14 ετών όπως ρούχα καιξύλι¬
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