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 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ 

 Εισιτήρια Συναυλίας 

 Ένα Σαββατοκύριακο μακριά 

 Να κάνεις ένα μικρό dinner party  

 Συνδρομή σε γυμναστήριο/να προσλάβεις έναν Personal Trainer 

 Νέο άρωμα ή aftershave 

 Ένα “makeover” (μια «μεταμόρφωση» στην εμφάνισή σου όπως νέο 

κούρεμα, make up, ντύσιμο) 

 Ένα καλό ακριβό ρολόι ή άλλο κόσμημα 

 Νέο μέλος του προσωπικού – λογιστής, προσωπικός βοηθός, νταντά, web 

master 

 Να κάνεις ένα μεγάλο πάρτι με catering 

 Ένα νέο στερεοφωνικό σύστημα 

 Μια νέα τηλεόραση και ηχοσύστημα surround 

 Ένα καλό κι ακριβό πράγμα σχετικό με τα χόμπι σου, όπως νέο αγωνιστικό 

ποδήλατο, νέος εξοπλισμός ψαρέματος, ή εξοπλισμός σκι 

 Ένα έργο τέχνης 

 Φιλανθρωπική δωρεά για κάτι με νόημα 

 Εισιτήρια για το σινεμά/θέατρο/όπερα/μπαλέτο 

 Μια μέρα στο spa 

 Να καλέσεις μια εταιρεία καθαρισμού να καθαρίσουν το σπίτι 

 Να κάνεις επαγγελματικό πλήρη καθαρισμό στο αυτοκίνητο 

 Ένα νέο σύνολο ρούχων 

 Ένα ηλεκτρονικό γκάτζετ όπως μια κάμερα, μπλέντερ, τηγάνι wok, 

τοστιέρα, ipod, ipad, iphone 

 Ένα πολύ καλό μπουκάλι κρασί 

 Μια μέρα περιπέτειας – άλμα με αλεξίπτωτο, βόλτα με αερόστατο, zipline 

tour 

http://www.adventure-park.gr/
http://www.adventure-park.gr/
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 Ανάγνωση μιας ώρας χωρίς ενοχές ενός μυθιστορήματος 

 Να νοικιάσεις ένα DVD ή μια Online ταινία και να τη δεις μες στο μεσημέρι 

 Να πας ένα περίπατο 

 Μανικιούρ/Πεντικιούρ/Μασάζ 

 Να είσαι με τα παιδιά ή το κατοικίδιό σου χωρίς ενοχές 

 Να πας σε μια γκαλερί τέχνης 

 Να παίξεις ένα παιχνίδι στο PC ή στο κινητό σου για μια ώρα 

 Να πας πατινάζ στον πάγο 

 Ελεύθερη μέρα: καμία επικοινωνία σε σχέση με τη δουλειά, κλείσε το 

κινητό! 

 Test Drive το αμάξι των ονείρων σου 

 Να κάνεις ένα πικ-νικ στο πάρκο ή στην παραλία 

 Ένα τριήμερο μακριά – διάλεξε ένα μέρος που δεν έχεις πάει! 

 Να κάνεις ένα δείπνο σε ένα πολύ καλό εστιατόριο 

 Να κάνεις μαθήματα μαγειρικής για να μάθεις να μαγειρεύεις το στυλ που 

πάντα σου άρεσε να τρως 

 Να φτιάξεις ένα mastermind group 

 Ημέρα παιχνιδιού με φίλους 

 Να φτιάξεις ένα γιορτινό τραγούδι για να ακούς, να τραγουδάς ή να 

γιορτάζεις 

 Νοίκιασε μια βάρκα και ξόδεψε μια μέρα στον ήλιο με φίλους και 

συγγενείς 

 Νοίκιασε roller skates και πήγαινε για πατινάζ 

 Πήγαινε σε μια συναυλία ή θεατρικό έργο που πάντα ήθελες να πας 

 Προσέλαβε κάποιον να κάνει κάτι για σένα που κανονικά θα έκανες εσύ 

(να σου κάνει τα ψώνια, να πλύνει το αμάξι, κλπ.) 

 Πήγαινε μια μεγάλη βόλτα με το αυτοκίνητο 

 Ξόδεψε χρόνο με έναν παλιό φίλο/η 

 Μια μέρα χειμερινού σκι 

 Να κάνεις ένα μάθημα που πάντα ήθελες να κάνεις 


