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z bajki jest dobra, podobnie 
jak szalik i czapka w ulubionym 
kolorze, ale to zabawki sprawią 
naszym pociechom największą 
przyjemność i radość. Półki aż 
uginają się od różnorodnych ga-
dżetów, a producenci prześci-
gają się w pomysłach. Ale tak 
naprawdę to najmłodsi klienci 
decydują, co jest popularne, 
a co nie. 

Reklama dźwignią handlu! 
- mówi przysłowie branżowe. 
Zwłaszcza ta telewizyjna naj-
bardziej przemawia do małych 
konsumentów. A tam same no-
wości! Na przykład zabawki 
interaktywne, o jakich nam 
nawet się nie marzyło. Nieco 
starsi wolą np. gry edukacyjne. 
Maluszki uwielbiają przytu-
lanki.

Dlaczego warto akurat teraz 
pofolgować swoim pociechom 
i na mikołajki wybrać zabaw-
kę? Bo będzie idealnym pre-
zentem. Edukacyjna rozwijać 
będzie przy okazji wyobraźnię, 
funkcje poznawcze i motorykę. 
Jeśli jednak chcemy, aby na 
półkach z zabawkami naszych 
dzieci pojawiły się także te tra-
dycyjne, zdajmy się na dziad-

Szukasz oryginalnego pre-
zentu mikołajkowego? 

A może coś z konopi? Spokoj-
nie, chodzi o konopie siewne, 
a nie indyjskie. Te są legalne 
i pożyteczne. Preparaty na 
bazie konopi siewnych mają 
szerokie zastosowanie, które 
potwierdzone jest licznymi 
badaniami naukowymi.

Nasz sklep Coffee Shop 
Poland Chełm oferuje wiele 
produktów na bazie konopi 
siewnych o medycznym i pie-
lęgnacyjnym zastosowaniu. 
Sklep prowadzi sprzedaż ta-
kich produktów jak: oleje CBD, 
susz CBD. CBD jest substancją, 

Wydarzenia tygodnia

Czasu jest coraz mniej. Wy-
daje Ci się, że to przecież jeszcze 
listopad i do Mikołaja sporo cza-
su? Nic z tych rzeczy. To właśnie 
najlepszy moment, aby kupić pre-
zent. Będzie on wówczas przemy-
ślany, wybrany spośród wielu do-
stępnych pomysłów i... niepowta-
rzalny. Poza tym przecież kupno 

prezentów to także mnóstwo do-
brej zabawy: przymierzanie, po-
równywanie, pierwsze świątecz-
ne smaki i zapachy, promocje, de-
gustacje i wszystko to, co sprawi, 
że nasze zakupy dadzą nam wiele 
radości. Ale pamiętajmy, prezent 
powinien przede wszystkim po-
dobać się osobie, której chcemy 

go podarować. Nie róbmy więc 
niespodzianek „pod siebie”, bo 
mogą one nie sprawić aż takiej 
radości, jaką chcielibyśmy zoba-
czyć na twarzy obdarowanego.

 
Dzieci najbardziej cieszą 
zabawki

Bluza z ulubioną postacią 

MIKOŁAJKI TUŻ, TUŻ... NIE ZWLEKAJ Z KUPNEM PREZENTU DO OSTATNIEJ CHWILI

Klaudia Potocka,
właścicielka Coffee Shop Poland Chełm

Pracownik Tomasz Piskorzewski

Mikołajki to okazja, aby 
wyjątkową osobę obda-

rować wyjątkowym prezen-
tem. Niespodzianką, która na 
pewno ucieszy, będzie karta 
podarunkowa na oferty salonu 
podróży Travelplanet.pl. Oso-
ba obdarowana będzie mogła 
sama wybrać ofertę, jaka jej 

odpowiada. Karty mają różne 
„nominały” - już od 100 zł do 
5 tys. zł, a to daje wiele możli-
wości. Jeśli wybrana wyciecz-
ka okaże się droższa, zawsze 
można dopłacić. Nasze oferty 
są bardzo zróżnicowane, więc 
na pewno każdy znajdzie coś 
dla siebie. 

Michał Lackowski,
agent Travelplanet.pl
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która produkowana jest w na-
szym organizmie przez układ 
endokannabinoidowy. Układ ten 
posiada największą ilość recep-
torów w porównaniu z innymi 
układami regulującymi, a więc 

kieruje pracą większości pro-
cesów. W ramach ciekawostki 
dodam, że jest najmniej pozna-
nym przez naukę układem na-
szego ciała. Czyż to nie intere-
sujące, a zarazem cudowne, że 
natura dała nam roślinę, która 
produkuje identyczne substan-
cje jak nasz organizm ?

W chełmskim Coffee Shopie 
dostępne są też kremy i maści 
konopne, herbaty konopne, 
nasiona konopi, produkty 
spożywcze takie jak: ciastka, 
cukierki, czekoladki, lizaki 
oraz płyny do kąpieli, szampo-
ny, mydła, odzież i wiele, wiele 
innych. 

Mikołajki z Pokusą? Nic 
prostszego! Takiej oferty 

nie znajdziecie w żadnym in-
nym salonie. Kupujecie pre-
zent w Pokusie, płacicie 10 zł 
za zapakowanie i dowóz, a my 
oferujemy Wam wspólną za-
bawę choinkową i spotkanie 
z Mikołajem, który obdaruje 
Wasze dziecko. Warto dodać, 
że opłata jest stała, bez wzglę-
du na liczbę prezentów i kwo-
tę, za jaką zostały kupione. 
Dziećmi na imprezie zajmą 
się profesjonaliści, będą tańce 
i fantastyczna atmosfera. 

Akcja organizowana jest 
wspólnie ze Szkołą Podsta-
wową nr 1, dlatego to właśnie 
tam spotykamy się 8 grudnia 
o godz. 14. Warunek jest tylko 
jeden - zakup prezentu w jed-
nym z wybranych sklepów 

Emil Pielecki, salon Pokusa

Przed nami magiczny czas obdarowywania się prezentami. Grudzień 
to miesiąc, kiedy bez żalu wydajemy krocie na podarunki dla innych: 
najbliższych, przyjaciół i znajomych. Czy w tym roku uda się nam 
trafić w ich gusta?

Pokusy. Jeśli chodzi o poda-
runki dla dzieci tych młod-
szych i starszych, jest w czym 
wybierać. W branży mówi się, 
że to największy sklep z za-
bawkami po tej stronie Wisły. 
Mamy wszystkie najlepsze 
marki, nowości, zabawki edu-

kacyjne - ogromny wybór na 
powierzchni blisko 2500 mkw. 
Istniejemy na rynku od 25 lat. 
Wiemy, czego chcą i potrze-
bują Wasze dzieci. I nie bo-
imy się użyć tej wiedzy, kiedy 
odwiedzicie jeden z naszych 
salonów!
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