
Dicas de presentes
para um Natal
mais criativo
e irreverente

O Natal está quase aí e às
vezes fica difícil ter boas idei-
as para presentear tantos ami-
gos e familiares queridos. Que
ninguém mais aguenta ganhar
meias você já sabe, então é

hora de inovar e pensar em
algo que, além de agradar o
‘presenteado’, renda momen-
tos de descontração e diverti-
mento em família.

Algumas sugestões de pre-

sentes para amigos incluem
canecas térmicas, chocolate,
capa para tablet ou netbook,
agenda, pen drive e outras
coisas que achar interessan-
te para seu amigo.

Abridor de garrafa
Capa Case Iphone 4 Abri-

dor De Garrafas

Uma opção genial que vai
agradar a gregos e troianos
é este, mini aquecedor e re-
frigerador para bebidas, que
funciona via cabo USB. Bas-
ta colocar sua latinha de re-
frigerante (no verão) e seu
chá (no inverno) lá dentro,
conectar o cabo à entrada
USB do seu computador, e
pronto, você terá sua bebi-
da na temperatura certa.

Almofadas temáticas
Divertidas, as almofadas

trazem estampadas temáticas
como redes sociais, consoles,
chips, disquetes e vinis para
deixar quartos, salas de estar
ou escritórios muito mais diver-
tidos.

Copos e canecas
criativos

Apesar de serem taxados
como clichês, copos e canecas
podem sim ser presentes de
natal muito divertidos. Alças
com formato de hashtag, cane-
ca em forma de lente de má-
quina fotográfica, ou estampa-
das com HQs são opções su-
per criativas e nada convenci-
onais.

São infinitas as  opções de presentes úteis para o
dia-a-dia como a bateria de emergência para quem
vive com o celular descarregado, o Monopod Blue-
tooth para Selfie, box de filmes e séries caso a pes-
soa seja  fã de filmes e séries, livros, tênis, roupas
para malhação para os amantes da atividade física,
assim como garrafas esqueeze ou coqueteleira elé-
trica.

Refrigerador + aquecedor
de bebidas USB

Monopod
Bluetooth
para Selfie


