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FBO 063:
Prezent na święta? Oto gotowa lista 19
bezcennych i niestandardowych prezentów
Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 63. odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Mamy
początek grudnia, zatem w galeriach handlowych na dobre rozkręca się przedświąteczne
szaleństwo. Tłumy kupujących szturmują bogato zaopatrzone sklepy i stoiska. Kolorowe
lampki, błyszczące bombki, pachnące choinki, radosna świąteczna muzyka – wszystko już
świetnie przygotowane przez sztaby handlowców i marketingowców, którzy w pocie czoła
pracowali, by przygotować się na przyjęcie ogromnych ilości naszych ciężko zarobionych
pieniędzy. Piękne hostessy, zapach domowego ciasta, parzonej kawy, ciepły głos lektora z
reklamy. Prawdziwie magiczny czas…
A co jeśli brakuje komuś pieniędzy na świąteczne prezenty? Wystarczy dowód i jeden podpis, a
cała plejada firm pożyczkowych i banków z największą przyjemnością udzieli nam „taniej”
świątecznej pożyczki. Radio, prasa, telewizja, Internet pęcznieją od niezliczonych reklam
zachęcających nas do pożyczenia pieniędzy na święta. Zapraszamy do nas, u nas najtańszy kredyt,
chodź, pożycz i spędź wyjątkowe święta. Nawet nie wiecie, jak bardzo wkurzają mnie takie
reklamy. Łudzą wizją wspaniałych świąt, a tak naprawdę oznaczają tylko jedno: po takich
świętach pozostaje już tylko jedna rzecz: drenująca nasz portfel rata pożyczki, którą będziemy
spłacać jeszcze przez wiele miesięcy. Nie daj się nabrać na ten szalony marketing. To jest
głupie! Przecież w świętach nie o to chodzi, by wydać na nie ogromne pieniądze!
Dlatego zapraszam Cię bardzo serdecznie do wysłuchania odcinka pełnego pomysłów na
naprawdę wyjątkowe świąteczne prezenty, które praktycznie nic nie kosztują, a są w zasadzie
bezcenne. Można śmiało powiedzieć, że dają one gwarancję, że będą prezentami trafionymi i
sprawią ogromną radość osobom, które takim prezentem obdarujemy. A ten odcinek podcastu
dedykuję Czytelnikom mojego bloga, bo to właśnie oni – pod artykułem: „Jak nie zbankrutować
przed świętami” – przygotowali te znakomite propozycje.

Oto gotowa lista 19 bezcennych i niestandardowych prezentów
1. Płyta z ulubionymi przebojami -- Sylwia (link)
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