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Czy to koniec deski do prasowania
jaką znamy?
Dzwoni budzik, pobudka. Otwierasz oczy i radośnie witasz nowy dzień. W kuchni
czeka na ciebie pyszne, zdrowe śniadanie, przygotowane przez ukochaną osobę.
Potem szybki prysznic, kawa i wybór ubrania. A w szafie, jak zawsze, wszystkie
rzeczy są poukładane, wyprasowane i gotowe do nałożenia. Spokojnie wybierasz
najlepszy zestaw i wychodzisz do pracy.

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Bajka? Sen? A może rzeczywistość? Z pewnością wielu z nas
chciałoby mieć takie właśnie poranki. Niestety poranna codzienność pracowników korporacji
bywa mniej optymistyczna. Kilka drzemek w telefonie z rzędu,
kawa w biegu i pośpieszne szukanie ubrań. Potem szybko wsiadamy do komunikacji miejskiej
lub samochodu i dojeżdżamy do
pracy. Wystarczy jeszcze tylko
znaleźć miejsce do zaparkowania w Mordorze. Brzmi znajomo,
prawda?
Zatem co stoi na przeszkodzie
do idealnego poranka?
Prasowanie – wróg
numer jeden!
Być może nie zdajemy sobie z
tego sprawy, ale każdego dnia
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wykonujemy mnóstwo czynności domowych. Jak wynika z
badań przeprowadzonych na
zlecenie Pralniomatów Hi’Shine,
liderem rankingu najbardziej
nielubianych prac jest prasowanie - nie przepada za nim niemal
co drugi Polak.
Właśnie tym wszystkim osobom,
które widzą w praniu bardziej
wroga niż przyjaciela, Hi’Shine
postanowiło pokazać, że “nie
taki diabeł straszny”. Wystarczy
tylko zmienić dotychczasowe
nawyki i rzeczy wymagające
prania i prasowania oddawać
do Pralniomatu. W takiej sytuacji
deska do prasowania przestaje
być potrzebna i można znaleźć
dla niej inne zastosowania.
- Skoro pranie i prasowanie najbardziej wymagającej odzieży

można powierzyć Pralniomatom,
to deska do prasowania, w swojej
klasycznej funkcji, z czasem przejdzie do historii. Postanowiliśmy
więc podpowiedzieć, do czego
możemy ją wykorzystać. Wierzymy, że wraz z upowszechnieniem
się usługi Pralniomatów, zmieni
się dotychczasowe spojrzenie na
deskę do prasowania. Będzie ona
dla nas inspiracją do korzystania
z wolnego czasu i lepszego życia
bez obowiązku prasowania –
wyjaśnia Rafał Staszkiewicz, CEO
Pralniomatów Hi’Shine.
Co rusz powstają kolejne technologie poprawiające jakość

życia. Polacy coraz chętniej korzystają z urządzeń i innowacji
technologicznych, które dostępne są na rynku, m.in. zmywarki,
automatyczne odkurzacze czy
Pralniomaty.
Nowe życie deski
do prasowania
Pralniomaty Hi’Shine postanowiły w zabawny sposób podpowiedzieć, do czego może przydać się deska skoro nie jest już
nam potrzebna do prasowania.
Tak powstały pierwsze kreatywne pomysły, które z czasem z
pewnością będą się rozwijać.

Zatem do czego? Może deska
surfingowa, blat kuchenny lub
taca, na której przyniesiesz ukochanej osobie jedzenie do łóżka?
Deska jako drapak dla kota…?
Pomysłów jest wiele, wszystko
zależy od naszej wyobraźni.
W pędzie codziennego życia,
czy w natłoku obowiązków, dobrze jest znaleźć czas dla siebie,
rodziny i swoich pasji. Nowoczesne rozwiązania technologiczne sprawiają, że wiele naszych
czynności możemy zautomaty-

zować lub przekazać do wykonania innym. Bo czyż nie na tym
polega bycie „smart”, by w tani
sposób zaoszczędzić dużo bezcennego czasu?
A Wy, w jaki sposób wykorzystalibyście deskę do prasowania?

O Pralniomatach
Pralniomaty Hi’Shine to innowacyjne,
interaktywne
urządzenia, służące do nadawania i odbierania prania.
Usługa prania jest realizowana w pralniach chemicznych
5àSec. Sieć Pralniomatów
to obecnie 112 urządzeń w
Warszawie. Pranie można
nadawać i odbierać o dowolnej porze dnia czy nocy, w
wybranej przez siebie lokalizacji. Pralniomaty usprawniają codzienne życie, czyniąc je przyjemniejszym i
łatwiejszym. To sprytny sposób na pranie i prasowanie.
…

