Pilihan Hadiah Howel And Co
Dalam mencari hadiah tentunya Anda ingin yang terbaik dan berkualitas. Untuk itu, sangat
disarankan anda melihat berbagai hadiah menarik dari Howel And Co sebagai penyedia
souvenir dan gift berkualitas. Anda bisa memilih hadiah untuk ulang tahun, wisudah,
anniversary, dan valentine. Howel And Co sudah lama berdiri, dengan produk gift yang
sangat elegant membuat pelanggan senang akan hasilnya. Anda bisa membuat hadiah
sendiri sesuai dengan kebutuhan di Howel And Co. Berbagai pilihan hadiah yang bisa anda
pilih diantaranya :


Gift Set ( Isi 1 Handuk Mandi ,1 Handuk Olahraga ,1 Handuk Tangan)



Premium Set ( Gift Set + 1 Pasang Sandal)



Ultimate Set ( Premium Set + 1 Bathrobe)

Hadiah Handuk
Handuk bisa menjadi hadiah paling berkesan untuk teman Anda. Namun, hadiah ini
memerlukan sedikit sentuhan kreatif agar lebih berkesan. Misalnya Anda memberikan
handuk tangan, tentunya akan lebih menarik bila Anda menyulam atau memberi bordir
nama pasangan teman Anda yang menikah. Bisa juga dengan menjadikan handuk tersebut
sebagai "handuk couple" yang akan menjadi benda berkesan dan akan terus digunakan oleh
teman Anda. Kado yang satu ini, selain berkesan juga akan lebih irit biaya, apalagi bila
Anda sedang seret dan tidak punya banyak biaya untuk membeli kado bagi teman Anda.

Hadiah Sandal
Sandal merupakan salah satu barang yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan. Anda bisa
mendapatkan sandal pasang dengan sangat mudah dari beberapa e-commerce yang menjual
sandal jepit pilihan. Sandal pasang bisa anda jadikan hadiah menarik untuk suatu acara

baik ulang tahun atau souvenir lainnya. Dengan sedikit keahlian packing atau membungkus
kado, maka hadiah sandal jepit akan terlihat elegan. Kalu persoalan dipakai atau tidaknya
oleh penerima hadiah, itu urusan belakangan dan tidak perlu dipikirkan.

Hadiah Bathrobe
Bathrobe adalah jenis handuk yang seperti pakaian, dan digunakan dengan cara diikat
dibagian pinggang. Ada yang bentuknya seperti kimono, juga ada yang berbentuk lainnya.
Beberapa orang menyebutnya sebagai baju handuk, ada juga yang menyebutnya sebagai
kimono mandi. Keuntungannya dari handuk jenis bathrobe adalah, tentunya basah di tubuh
Anda akan terserap oleh jubah mandi ini, sehingga mempercepat proses pengeringan
tubuh. Tidak hanya itu, Anda juga bisa merasa lebih hangat dan nyaman sehabis mandi,
bila menggunakan jubah satu ini.

