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Obraz to doskonały pomysł na niebanalny prezent, który będzie zdobił dom osoby
obdarowanej. Jaki obraz wybrać i jak go zapakować?
Idealny prezent to taki, który nawet po długim czasie będzie wywoływał uśmiech na twarzy
obdarowanego. Świetnym pomysłem na oryginalny podarunek jest obraz, który upiększy ścianę
w mieszkaniu, a także będzie kojarzył się z miłymi chwilami. Takie upominek sprawdzi się
szczególnie, gdy dobrze znasz gust osoby, której chcesz kupić prezent. Wtedy bez problemu
wybierzesz styl oraz motyw, który będzie pasował do mieszkania, jak i osobistych preferencji.
Przy wyborze obrazu warto zastanowić się nad tym, w jakim klimacie dana osoba ma urządzone
mieszkanie oraz jaki typ obrazu najbardziej by pasował do jej zainteresowań, gustu, jak i estetyki.
Ogromny wybór obrazów do każdego pomieszczenia znajdziesz na stronie www.swiat-obrazow.pl.

Jak zapakować obraz na prezent?
Gdy chcesz wręczyć komuś obraz na prezent, zadbaj o piękny sposób jego zapakowania. Możesz to
zrobić na kilka sposobów, w zależności od umiejętności manualnych, okazji, na jaką wręczasz
upominek, a także wielkości obrazu. Nie da się ukryć, że inne możliwości masz przy zapakowaniu
mniejszego obrazu, a inne przy tym, którego rozmiary są znacznie większe.

Minimalistycznie i z klasą
Najpopularniejszą metodą pakowania obrazów jest ozdobienie ich delikatną wstążką, czy kokardą
zawiązaną w taki sposób, by nie było widać całości malunku. Ten sposób wykorzystywany jest w
sytuacjach dyplomatycznych i zgodny z savoir-vivre. Wstążka podkreśli wyjątkowy charakter
prezentu, a jednocześnie będzie łatwa do zdjęcia. Dzięki temu osoba obdarowana szybciej nacieszy
swoje oczy prezentem.

Niespodzianka
Jeśli Twój prezent ma być prawdziwą niespodzianką, to zakryj obraz całkowicie. W tym celu możesz
kupić torebkę dopasowaną wielkością do obrazu bądź zapakować go w ozdobny papier i przewiązać
wstążką. Sposób pakowania uzależnij od rozmiaru obrazu. Do mniejszego obrazu bez problemu
znajdziesz ozdobną torebkę, jednak przy niestandardowych gabarytach prezentu będzie trzeba nieco
bardziej się natrudzić. Dobrym pomysłem jest zapakowanie obrazu w ozdobne pudełko, do którego
możesz wsypać pociętą bibułę, czy inne ozdobniki, którymi zakryjesz obraz. Wtedy frajda z
otwierania prezentu będzie jeszcze większa!
Obraz na prezent to świetny pomysł, jeśli znasz gust osoby, którą chcesz obdarować. Wybierz jeden z
powyższych sposobów zapakowania i spraw komuś prawdziwą radość!
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