
JAK, KDE 
A PODLE ČEHO 
NA INTERNETU 
HLEDAT DÁRKY 
abyste ušetřili a vždy našli
přesně takové dárky, 
jaké hledáte

Karel Kolář



Nejsme e-shop a nic neprodáváme. Jsme nezávislý dárkový
vyhledávač a přinášíme vám spousta dárkové inspirace napříč
českými e-shopy na jednom místě. 😉

S výběrem dárků se jistě potýkal, potýká a bude potýkat téměř každý.
Pro někoho je to jednoduché, pro někoho velmi stresující, protože
neví, jaký dárek vybrat, aby udělal obdarovanému skutečně radost. 

Jak vybrat ten správný dárek pro maminku, tatínka, babičku,
dědečka, sourozence, kamarády nebo třeba kolegu z práce? 

Pokud si nevíte rady, je dobré využít dárkový vyhledávač, který
vám práci značně usnadní a s výběrem pomůže. Můžete si zde
vyfiltrovat dárky přesně podle vašich kritérií, inspirovat se a následně
přejít do příslušného e-shopu a dárek zakoupit. 

Tento checklist si klade skromný cíl. Na pár stránkách vám ukázat,
jak a podle čeho na internetu vybírat dárky, abyste vždy našli přesně
ty, které hledáte a neplatili za ně zbytečně více, než je nutné. 😉

Informace z tohoto Checklistu také můžete volně šířit a sdílet 
na internetu. Stačí, když u toho jen uvedete odkaz na mé stránky
https://www.vyberudarek.cz/ .

https://vyberudarek.cz/
https://vyberudarek.cz/
https://vyberudarek.cz/
https://vyberudarek.cz/


Rozdíl mezi e-shopem, kde vám s výběrem také jistě rádi poradí 
a dárkovým vyhledávačem je veliký. 

E-shop vám doporučí jen ty dárky, které má v nabídce. Dárkový
vyhledávač je nezávislý a najdete v něm mnoho inspirace na ty
nejlepší dárky napříč celou řadou různých e-shopů. 

Nejste tak odkázáni na omezený sortiment a je jen na vás, 
do kterého e-shopu z vyhledávače přejdete a dárek zakoupíte.

Jak řekl Charles Dudley Warner 

„Dokonalost dárku spočívá v jeho vhodnosti, 
nikoli v jeho hodnotě.“

Jaký je vlastně rozdíl mezi dárkovým
vyhledávačem a e-shopem?

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=720c7e09&a_bid=c22fc1d9&data1=checklist&desturl=https%3A%2F%2Fwww.zazitky.cz
https://vyberudarek.cz/
https://vyberudarek.cz/


Nejdříve je třeba si uvědomit, kolik času na výběr dárku máte. Známe
to všichni, většinou vybíráme dárek na poslední chvíli. 

Možná si to ani neuvědomujeme, ale znamená to, že vybíráme 
pod jistým tlakem. To velmi ovlivňuje schopnost racionálního
uvažování a tak často vybereme dárek, který je úplně vedle. 

Buď vybereme dárek nevhodný nebo takový, který dotyčná osoba již
má. 

Pokud tedy víte, že na výběr zbývá málo času, je vhodné zvolit dárek
kompletní, kde se nebudete stresovat s termínem vyhotovení.

Jak začít?
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Nyní je třeba položit si jednoduchou otázku, zda obdarovaného
důvěrně znáte či nikoliv. Pokud obdarovaného důvěrně neznáte,
nebudete pro něj vybírat vtipné dárky, předměty s osobním
věnováním nebo dárky do interiéru, protože nevíte, zda se trefíte 
do jeho vkusu.

Takovému člověku je dobré vybrat nějaký univerzálnější dárek, třeba
něco dobrého k pití nebo něco na zub. 

Určitě ho takový dárek potěší víc, než nějaké dekorativní předměty, 
o které nestojí. 

Pokud si ani tady nebudete s výběrem jistí, je dobré navštívit
dárkový vyhledávač a vyfiltrovat si jen dárky pro muže nebo ženy,
případně ještě podle věku. 

Tyto informace určitě znáte a v dárkovém vyhledávači najdete
mnoho inspirace. 

Pokud obdarovaného důvěrně znáte, je výběr dárku mnohem
jednodušší. Nejvhodnější je určitě takový dárek, o kterém víte, že si ho
dotyčná osoba přeje. 

Jestli že ale takový dárek není, nevíte o něm nebo je příliš drahý,
pracujte s informacemi, které máte a nemůžete nic zkazit. 😉

Když si vše důkladně promyslíte, zjistíte, že vybrat ten nejlepší dárek
nakonec není tak složité, jak se na první pohled zdálo.

Jak pokračovat?

Vybírat můžete podle mnoha aspektů
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Pokud má obdarovaná osoba nějaké zájmy, zaměřte se na to 
a určitě nesáhnete vedle.

Sport, umění, automobily, knihy, rybaření. Snad každý má nějaké
zájmy, podle kterých můžete vybírat. 

I na tohle dárkový vyhledávač myslí a dárky si zde můžete jednoduše
podle zájmů vyfiltrovat.

Nebo je snad obdarovaná osoba natolik vytížená, že na zájmy 
a koníčky nemá čas? Tady je dobré sáhnout po gurmánském dárku
nebo třeba po relaxu a wellnessu, který jednou za čas potřebuje
každý. 

Pokud třeba víte, že má dotyčná osoba ráda pivo, sáhněte po pivním
dárku, pokud má raději víno, sáhněte po dárku pro vinaře nebo se
rovnou podívejte na odpočinek a wellness. 

V dárkovém vyhledávači je celá řada zájmů, podle kterých si můžete
tipy na dárky přehledně vyfiltrovat.

PODLE ZÁJMU1.

https://vyberudarek.cz/kategorie-produktu/zajem/
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Příležitostí pro darování dárků je nespočet a každá si žádá dárky jiné. 

U nějakých příležitostí to může být podobné nebo dokonce stejné, 
ale asi nebudete darovat tentýž dárek partnerce či partnerovi 
k Valentýnu stejně jako kamarádovi na rozlučce se svobodou. 

Je třeba to rozlišit a pokud si s výběrem nejste jistí, navštivte dárkový
vyhledávač >> 😉

2.PODLE PŘÍLEŽITOSTI

https://vyberudarek.cz/kategorie-produktu/prilezitost/valentyn/
https://vyberudarek.cz/kategorie-produktu/prilezitost/rozlucka-se-svobodou/
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V tomhle má jasno asi naprosto každý. 

Je jasné, že nebudete kupovat stejný dárek k narozeninám 
pro tatínka, jako pro babičku. Je to hlavní kritérium, podle kterého je
třeba se rozhodovat. 

I v tomto případě je obdarovaných celá řada. Maminka, tatínek,
babička, dědeček, sourozenec nebo třeba i šéf či pan učitel. 
To je jen malý výběr z celé řady možností. 

I tady může být pro někoho problém vybrat ten správný dárek, 
aby jím udělal skutečně radost. 
A tak pokud jste to právě vy, nechte si poradit dárkovým
vyhledávačem. 😉

3.PODLE OBDAROVANÉHO

https://vyberudarek.cz/kategorie-produktu/obdarovaneho/tatinkovi/
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Životní Jubilea neboli také kulatiny, jsou narozeniny, kdy je počet let
dané osoby tzv. kulatý. 
To znamená počet let dělitelný deseti. 

Takovým narozeninám je zpravidla věnována větší pozornost a tak 
si žádají speciální dárek. 

Co takhle nějaký zážitek nebo online kurz? To jsou dárky, které dříve
vůbec nebylo možné pořídit a dnes jsou největším hitem. 

Pokud si nejste jistí, i tady vám skvěle pomůže dárkový vyhledávač,
který vám najde dárky přesně pro takové kulatiny, 
pro které potřebujete.

4.PODLE ŽIVOTNÍHO JUBILEA

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=720c7e09&a_bid=c22fc1d9&data1=checklist&desturl=https%3A%2F%2Fwww.zazitky.cz
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Tak co, už je vám jasnější, jak a kde vybrat ten nejlepší dárek, který
opravdu potěší? 

Věřím, že ano. 

Ale pro jistotu pro vás mám ještě pár konkrétních tipů na dárky, které
se staly největším hitem nejen letošního roku. 😉

TIP: Když si v dárkovém vyhledávači zadáte jeden z těchto čtyřech
aspektů a navíc svůj výběr omezíte věkem, pohlavím či druhem dárku,
najde vám vyhledávač přesné tipy, ze kterých si jistě vyberete.

https://vyberudarek.cz/


NEJVĚTŠÍ DÁRKOVÉ HITY

1. Online kurzy: 

Dříve nebylo možné takový dárek pořídit. Dnes se kurzy řadí mezi
TOP dárky. Možná právě proto, že si zde přijde na své opravdu každý
a najdete kurz snad na vše, co vás napadne. 
Tak schválně, sami se podívejte zde >>, jestli nejdete oblast, která
vám chybí.

2. Zážitky: 

Stejně jako online kurzy, i zážitky dnes patří mezi TOP dárky. Mohli
jste si dříve jen tak koupit let balónem, jízdu ve Ferarri nebo třeba
seskok padákem? 

Dříve to možné nebylo, ale dnes je, tak proč toho nevyužít. 
Když zážitek, tak doporučuji vybírat tady >>. Najdete zde nepřeberné
množství různých zážitků, kde si na své přijde opravdu každý. 
Stojí to za to. 😉

https://www.kurzyproradost.cz/?pid=484411
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3. Personalizované dárky: 

Takové dárky také dříve nebylo možné sehnat a dnes můžete takto
darovat téměř jakýkoliv předmět. Možností je celá řada a je jen 
na vás, co si vyberete. 

Pro potisk triček, mikin, tašek, polštářů, hrnků a mnoha dalších
předmětů doporučuji tento skvělý e-shop >>

Druhým e-shopem, který do puntíku plní přání zákazníků je Hooray.
Ten nabízí nádherné produkty hlavně ze dřeva a kůže, ale nebrání se 
i jiným materiálům. Tohle určitě nepřehlédněte >>

4. Alkohol: 

To je taková klasika, když nevíte co, zajdete do obchodu a koupíte
flašku nějakého dobrého pití. 

Pokud se ale podíváte do e-shopu, který se na prodej alkoholu
specializuje, zjistíte, že výběr v kamenném obchodě je značně
omezen. Schválně, podívejte se do tohoto skvělého e-shopu >> 
a vybírejte výjimečná vína a destiláty z celého světa. 

Najdete zde více jak 2 300 produktů. 
To už je slušný výběr. Co říkáte?!

5. Vtipné dárky: 

Tyhle dárky dnes také patří mezi velmi vyhledávané. Na e-shopech,
které se na prodej vtipných dárků specializují, jich najdete
nepřeberné množství. Pokud takové dárky hledáte, pak se doporučuji
podívat na Suprové Dárky zde >> a nebo na Hubatou Černošku zde >>

https://www.hooray.cz/?utm_source=dognet&a_aid=61d4104314e82&a_bid=9e70ebcb
https://www.t-shock.eu/cs/#aff=k84I
https://www.hooray.cz/?utm_source=dognet&a_aid=61d4104314e82&a_bid=9e70ebcb
https://www.hooray.cz/?utm_source=dognet&a_aid=61d4104314e82&a_bid=9e70ebcb
https://www.alkohol.cz/?a_box=w9knpuaq
https://www.alkohol.cz/?a_box=w9knpuaq
https://www.alkohol.cz/?a_box=w9knpuaq
https://www.suprovedarky.cz/?utm_source=dgt&utm_medium=aff&a_aid=61d4104314e82&a_bid=f8bbe522
https://www.suprovedarky.cz/?utm_source=dgt&utm_medium=aff&a_aid=61d4104314e82&a_bid=f8bbe522
https://www.suprovedarky.cz/?utm_source=dgt&utm_medium=aff&a_aid=61d4104314e82&a_bid=f8bbe522
https://www.hubatacernoska.cz/?a_box=jme747hj
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Teď už nezbývá než popřát šťastnou ruku při výběru toho správného
dárku, kterým obdarovanému uděláte skutečně radost.

Ať se daří. 😉

Jo a málem bych zapomněl, zde je slíbený tip, jak můžete na online
nákupech ušetřit nějakou tu kačku a neplatit zbytečně více, než je
nutné. 

Stránka s unikátními slevovými kupóny na řadu e-shopů, která je
průběžně aktualizována a doplňována. 

Tak to sledujte, třeba zde najdete i své oblíbené obchody.

Stránku se slevovými kupóny najdete zde >>

https://vyberudarek.cz/slevove-kupony/
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JEŠTĚ JEDEN TIP NA KONEC
Teď už víte, že abyste našli ten nejlepší dárek, musíte hledat 
na nezávislých dárkových vyhledávačích. Ne na e-shopech, kde je
výběr značně omezen pouze nabízeným sortimentem.

Jak na to?

Hledejte dárky na nezávislém dárkovém vyhledávači vyberudarek.cz,
kde najdete dárkové tipy napříč českými e-shopy bez omezení.

Vyberu Dárek.cz
Nezávislý dárkový vyhledávač, 
kde najdete tipy na ty nejlepší 
dárky z celého českého internetu.

Kde se můžete inspirovat?
na Facebooku Vyberu Dárek

na Instagramu Vyberu Dárek

na YouTube Vyberu Dárek

Přidejte se také do soukromé skupiny "Dárková inspirace, rady a tipy" 
a získejte spousta dárkových tipů, inspirací a unikátních slevových

kuponů, na celou řadu e-shopů, které jinde nenajdete.

DO SKUPINY >>
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