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 اشتباه رایج هنگام هدیه دادن که باید از آنها دوری کنید 7

 مقدمه هدیه دادن
بنابراین این احتمال  .کنیدیای زیادی برای اطرافیان خود خریداری میهدااحتماال  د،هستی ایاگر فرد بخشنده

وجود دارد که تاکنون هدایایی ارائه کرده باشید که سبب ناراحتی افراد شده و یا حداقل به اندازه کافی از آن 

گام هدیه دادن رخ ندر ه ی کهبنابراین قرار است در این مطلب به اشتباهات رایج .خوششان نیامده است

 .از بروز چنین اشتباهاتی جلوگیری نمایید ،تا با اطالع از آنها ؛اشاره کنیم ،دهندمی

 فکر کنید شما بهترین ایده را دارید-1

مهم  .دقت کنیدبسیار به شرطی که پیش از خرید آن ، تواند باعث خوشحال شدن افراد شودهدیه دادن می

چیزی بخرید که  شود، نه اینکهطرف مقابل از داشتن آن خوشحال میکه چیزی را خریداری کنید این است 

 کنید باید آن را داشته باشد. شما فکر می

 لیدی این است که همیشه سلیقه شخصک . نکتههای وی باشدخواهد که یادآور نقصای را نمیهیچ کس هدیه

 .به طرف مقابل ببخشید ،کنید و آن را از صمیم قلب خریداریرا با عشق  ایسپس هدیه ،را در نظر بگیرید

نشان دهید که به استفاده از آن در زندگی شخصی یک فرد فکر  ،است با خرید یک هدیه ممکنبرای مثال 

خوبی  ایدهاما این کار همیشه  .بخور خواهد بوددردکه برای او مفید و به ایداید و در واقع چیزی را خریدهکرده

خواهید زندگی وی را یاین تصور را داشته باشد که شما م فردشوند می سبب هدایایی چنین اقع. در ونیست

 .دار کنیداسات مردم را جریحهدر این صورت ممکن است احس . بهبود دهید

حتی  .هستند بدیهای بسیار ایده ،بودن مرتب نحوه درباره کتابی ی یاکتاب آشپزی کم کالر خرید برای مثال 

 .هنوز هم باید برای خرید هدیه دقت بیشتری به خرج دهید ،آن نیاز دارند که افراد دنچیزی باش اگر
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 ایدای که خودتان دریافت کردهبخشیدن هدیه-2

ای است که شما قبال از شخص دیگری در واقع هدیه د،ایکه به او داده ایشخص مقابل متوجه شود هدیهاگر 

ن به این روش را اصالً نابراین هدیه دادب اید.نمودهممکن است احساس کند که به او توهین  ،ایددریافت کرده

 .کنیمتوصیه نمی

پیش  ،شناسید که از آن هدیه خوش خواهد آمداند و شما شخصی را میهای تکراری دادهاما اگر به شما هدیه 

 .برده نشده است ی از شمابندی آن نامدیه و بستهه کجای هیچد که در اطمینان حاصل کنی ،از ارائه هدیه

 دیگران دادن غیرمسئوالنه به کودکهدیه -3

بسیار مودبانه است که از قبل ایده هدیه خود د، فرد دیگری را داری هنگامی که قصد خرید هدیه برای کودک

کند که بسیار پر سر و صدا هستند صدق می یاین امر به ویژه در مورد هدایای .را با والدین وی در میان بگذارید

اگر والدین کودک به این نتیجه رسیدند که ایده شما  .اندچک متحرک تشکیل شدهزیادی قطعه کویا از تعداد 

 .به خواسته آنها احترام بگذارید ،برای خرید هدیه را دوست ندارند

 هدیه بهتری خواهد بود ،هرچه قیمت باالتر باشد-4

تر از هزینه با ارزش تواند بسیارگذاری بر روی زمان می ایه، سرموقتی قرار است به شخص خاصی هدیه دهید

شان اندازه ارزش مالی اساسنه اینکه بر  ؛باشند گره خوردهدر واقع هدایا باید با یک معنا  .باشد ،صرف شده

 ند.گیری شو

دیگری، مانند وسایل هدیه  از هرتواند احتماال می ،جالب است بدانید که نگهداری از کودک خردسال یک زوج

 .توانند برای خود صرف کنندکه می دایها زمانی هدیه دادهکار شما به آن با اینخانه و... بهتر باشد. 
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بنابراین  .برداست که ارزش آن را باال میهدیه در بسیاری از موارد تنها تفکر شما برای خرید یک  ،عالوه بر این

شاید بهتر  ،اندکنید که بدون هیچ فکری خریداری شدهارائه می یاگر همیشه تنها هدایای بسیار گران قیمت

 .کنید صرف باشد این بار تفکر خود را تغییر داده و پیش از خرید هدیه کمی زمان

مطمئن  مگر اینکه .همچنین در بسیاری از موارد ایده خوبی نیست که همیشه به طرف مقابل پول هدیه دهید 

 .بیش از هر چیز دیگری نیاز دارد ،باشید شخص مقابل به پول

 کنیدرقابت میبرای هدیه دادن -5

کار  ،برای هدیه هزینه کرده است و تفاوت آن هزینه با هدیه شما چیست میزانچه  هر فرد،مقایسه اینکه 

در واقع شما نباید به هدایای دیگران زیاد از حد . رگز نباید این کار را انجام دهیدصحیحی نخواهد بود و شما ه

 .شودتان میافراد دیگر باعث خجالتبه ویژه اگر فکر کردن به هدایای  ،فکر کنید

شما برد و اگر دوست شما در وضعیت مالی بدی به سر می ؛اگرچه هیچ رقابتی درباره ارزش هدایا وجود ندارد 

 کند.احساس ناراحتی  قدردانی،ممکن است فرد مقابل به جای  ،عجیب و غریب ارائه کنیدای هدیه

ای است فکر کردن زیاد و در نظر گرفتن هدیه ، ش برای هدیه دادنبهترین رو ،بنابراین همانطور که گفته شد

 .آیدن دارید فرد مقابل از آن خوشش میکه تا حد زیادی اطمینا

 هدیه خریدن در وقت نامناسب-6

 د، صرفاایاید و یا قصد خرید نداشتهخریداری نکرده ویاما شما چیزی برای  ،دهداگر کسی به شما هدیه می

تا اینکه تالش کنید در آخرین لحظات شما نیز  ،شخص را مهربانانه بپذیرید هدیهبهتر است که  .تشکر کنید

هد به خواهدیه را به شما داده است زیرا می ،به یاد داشته باشید که این فرد .چیزی برای او خریداری کنید

 .نه اینکه درعوض انتظار چیزی را داشته باشد ؛ندطور مناسبی با شما رفتار ک
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 هدایای با لوگو-7

شوند و بیشتر آنها در سطل زباله انداخته خواهند می ئهاراهای بازاریابی هدایای شرکتی اغلب به علت فرصت

خواهند نمی مردم راکثاما به یاد داشته باشید  ،کنیم درج وسایلتمام  بر رویما تمایل داریم لوگوی خود را  .شد

سعی کنید از درج  دهید،میخاص  ینابراین اگر برای مناسبتب .شخص دیگری دریافت کنندچیزی با آرم 

 .نمایید خودداریلوگوی خود روی آن هدیه 

 حرف آخر هدیه دادن

با این کار نه تنها . صرف زمان و دقت کافی است د،برای خرید هدیه رعایت کنی باید که ترین فاکتوریمهم

هدایایی را  گردید؛ بلکه، نمیگردندمقابل میدار شدن احساسات طرف که سبب جریحهی اشتباهات مرتکب

 .توانند سبب خوشحالی بسیار زیاد افراد شوندکنید که میخریداری می

لیست اشتباهاتی که در این مطلب بیان کردیم را مجدداً بخوانید  ،شاید الزم باشد که بیش از هربار خرید هدیه

 .از چه کارهایی باید اجتناب نماییدتا به یاد آورید که انجام چه کارهایی ضروری است و 

که منجر به  ایدهخرید آیا تاکنون هدیه .لطفاً شما نیز نظر و تجربه خود را درباره هدیه دادن برای ما بنویسید 

 .همچنین نظر خود را درباره این مطلب برای ما بیان کنید ؟ناراحت شدن فرد مقابل شده باشد

 

 

 

 

 

 

 


