
Oryginalny prezent na Dzień Ojca 
 

Jak co roku dwudziestego trzeciego czerwca 

obchodzimy międzynarodowy dzień ojca. Jak 

pokazują wszelkie badania, większość naszych ojców 

otrzyma tego dnia w prezencie krawat, spinki lub 

skarpetki. A gdyby tak praktyczny prezent dla taty 

połączyć z czymś bardziej wysublimowanym i 

nowatorskim? 

 

Czym się kierować przy wyborze prezentu na Dzień Ojca? 
Na pytanie „co tacie na dzień taty”, odpowiedź brzmi. Coś wyjątkowego. To pożądana cecha każdego 

udanego prezentu. Aby stał się on idealny, powinien eklektycznie łączyć w sobie użyteczność 

odczuwaną przez obdarowanego oraz wyjątkowość i świadomość, że wybór został dokonany właśnie 

z myślą o tej konkretnej osobie. Pomysł na prezent na dzień ojca powinien też być dostosowany do 

jego zainteresowań, stylu życia lub codziennych aktywności. Co istotne, ciekawe prezenty dla taty 

wcale nie muszą być drogie. 

Kupienie wartościowego zegarka, perfum czy wody kolońskiej jest stosunkowo łatwe i może 

wydawać się doskonałym pomysłem ze względu na konieczność zainwestowania dużej sumy 

pieniędzy, ale tego typu podarunki pozbawione są koniecznego pierwiastka, jaki musi mieć każdy 

prezent podarowany od serca, a mianowicie spersonalizowania. Takie oryginalne prezenty na Dzień 

Ojca znajdziesz tutaj https://floper.pl/prezent-na-dzien-ojca-c12. 

 

Przydatny upominek to trafiony upominek 

Trafiony prezent dla taty powinien być nie tylko dobrany pod jego gusta, ale też być przydatny w 

codziennej aktywności obdarowanego. Nawet najdroższy i najokazalszy prezent nie będzie cieszył, 

jeżeli nie będzie przydatny osobie, która go otrzymała. Dlatego przy wyborze kierujemy się przede 

wszystkim przyzwyczajeniami, aktywnościami i hobby naszego ojca. Jeżeli dobierzemy prezent, który 

będzie idealnie wpisywał się w tą aktywność, zyskamy pewność, że nie stanie się on jeszcze jednym 

zbędnym gadżetem, który po przyjęciu zostanie porzucony na dnie szafki. 

 

Nasze pomysły na prezent na Dzień Ojca 

Jak już wspomnieliśmy, prezent powinien być przede wszystkim spersonalizowany, zarówno w 

formie, jak i treści. Czyli dobieramy prezent do aktywności obdarowanego ojca i ozdabiamy go 

pasującą do niego sentencją lub życzeniami. Przykładem idealni pasujących tutaj prezentów są 

choćby kubki, poduszki, kufle do piwa, koszulki czy bidony. Przede wszystkim są to rzeczy 

codziennego użytku. Zatem nasz prezent nie trafi do przysłowiowej szafy. Łatwo na nich wykonać 

nadruk, który będzie towarzyszył naszemu ojcu za każdym razem, kiedy sięgnie po prezent. Po trzecie 

https://floper.pl/prezent-na-dzien-ojca-c12


są stosunkowo niedrogie. I każdy z nas może pozwolić sobie na tego typu podarunek. Na tych 

przedmiotach możemy zawrzeć dowolną inskrypcję, która będzie przypominała ojcu o naszych 

uczuciach wobec niego. 

Jeżeli nasz tata nie posiada na przykład swojego kubka, w którym codziennie rano pije kawę, to 

wręczeniu mu takowego ze stosownymi życzeniami nadrukowanymi na powierzchni sprawi, że 

codziennie podczas rytualnego picia kawy, jego myśli skierują się do nas. Ten sam zabieg możemy 

wykonać, zamieniając kubek na kufel do piwa lub poduszkę. W efekcie każdorazowe użycie prezentu 

będzie okazją do utrwalania łączących was więzi i myślenia o drugiej osobie. I z pewnością taki 

spersonalizowany prezent, bardziej przypadnie ukochanemu tacie do gustu, niż kolejna para 

skarpetek lub krawat. 


