Jak tanio wysłać kurierem prezenty świąteczne?
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Święta Bożego Narodzenia zbliżają się coraz większymi krokami. Już niedługo całkowicie
pochłonie nas szał przedświątecznych przygotowań i radość z prezentów. Jeśli chcesz
podarować prezenty swoim bliskim mieszkającym w innej części kraju, to najlepiej wysłać
te prezenty kurierem. Masz upominek dla kuzynki z innego miasta albo prezent dla brata
mieszkającego w innym województwie? Możesz wysłać te prezenty w niższej cenie.
Niestety nie każdy ma możliwość osobistego obdarowania rodziny prezentami. W ten szczególny
świąteczny czas chcielibyśmy być blisko rodziny i przyjaciół, ale to nie zawsze jest możliwe. Jeżeli
mimo wszystko nie chcesz rezygnować z przyjemności, jaką jest podarowanie najbliższym
upominków – wyślij te upominki z pomocą kuriera.
Prezenty warto kupić już w listopadzie. Jest ku temu kilka ważnych powodów. Przede wszystkim w
sklepach jest wtedy mniejszy tłok. W grudniu, a szczególnie tuż przed świętami wszystkich ogarnia
prawdziwe zakupowe szaleństwo, a wizyta w centrum handlowym przestaje być miłym
przedświątecznym akcentem, a staje się niemalże udręką. Tłumy ludzi, ogromne kolejki do kas,
przepełnione parkingi, zatłoczone ulice – kto lubi robić zakupy w takich warunkach? W listopadzie w
sklepach jest zdecydowanie mniej tłocznie, wybór jest większy, a ceny w większości przypadków są

już „świąteczne”. Jeśli zdecydujesz się kupić prezenty wcześniej, to zadbaj też o ich wysyłkę.
Najlepiej będzie to zrobić z pomocą serwisu Furgonetka.pl.
Furgonetka.pl to serwis do zamawiania kuriera. Kilkoma kliknięciami możesz tam zamówić kuriera
prosto do swojego domu. Możesz nadawać np. DHL przesyłki krajowe albo paczki inną wybraną
firmą kurierską. Wysłanie przesyłki przez serwis Furgonetka.pl jest wyjątkowo proste. Wszystko, co
musisz zrobić, to zarejestrować się w serwisie, kliknąć „Dodaj przesyłkę”, wypełnić dane niezbędne
do dostawy i opłacić zamówienie. Kurier przyjedzie po paczkę prosto pod Twoje drzwi, a koszt jej
wysłania będzie zdecydowanie niższy niż w sytuacji, kiedy nadajesz paczkę bezpośrednio w danej
firmie kurierskiej. Broker kurierski pośredniczy w nadawaniu przesyłek i pozwala Ci oszczędzać na
każdym nadaniu. Teraz wysyłka prezentów świątecznych może być znacznie tańsza i prostsza.
Sprawdź ceny nadań w serwisie https://furgonetka.pl/ i przekonaj się, jakie to tanie. W tym roku
wyślesz prezenty bez wychodzenia z domu.
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