
Kontakt do mediów: 

Aleksandra Trzcińska  e-mail: aleksandra.trzcinska@38pr.pl tel: 505 266 288 

Aleksandra Morawska e-mail: aleksandra.morawska@38pr.pl tel: 798 291 709 

 

 

Informacja prasowa 

5 marca 2019, Warszawa 

Dzień Kobiet - znowu goździki i czekoladki? Podejdź do tematu niesztampowo! 

 

Kwiaty, czekoladki i biżuteria to nic oryginalnego, a na pewno nic personalnego. Idealny 

prezent powinien być dopasowany do charakteru, gustu, czy zainteresowań 

obdarowywanej osoby. Jeśli zastanawiamy się nad prezentem dla kobiety, która uwielbia 

podróże i poświęca im niemało czasu, warto postawić na coś praktycznego, jak na przykład 

plecak, torba czy paszportówka antykradzieżowa. To podarunki, które na pewno się jej 

przydadzą, a przy okazji zapewnią bezkompromisowe poczucie bezpieczeństwa podczas 

podróży. 

Kobiety uwielbiają otrzymywać prezenty, a tym bardziej te, które nie są przypadkowe  

i wybrane specjalnie dla nich. Przy wyborze podarunku dla swojej drugiej połówki, mamy, 

siostry czy koleżanki warto kierować się, tym co do niej pasuje lub sposobem w  jaki lubi 

spędzać wolny czas. Dla kobiet lubiących podróże warto postawić na praktyczny gadżet, 

który przyda się podczas wyjazdu weekendowego i wakacji, szczególnie, że to właśnie 

kobiety częściej niż mężczyźni, podczas podróży chcą być przygotowane na różne 

ewentualności, nie zostawiając niczego przypadkowi. 

Co może przydać się kobiecie podczas podróży? 

Torba, czyli niezbędnik każdej kobiety. Przy jej wyborze do 

celów podróżniczych warto postawić na funkcjonalność i jakość 

wykonania, jak w przypadku toreb Pacsafe. Poza estetycznym 

wyglądem są one wyposażone w praktyczne kieszonki  

i uchwyty, umożliwiające skuteczną segregację przedmiotów 
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wewnątrz. Atutem są regulowane i odpinane paski, dzięki którym każdy może dopasować 

gadżet do siebie. Co najważniejsze, torby Pacsafe posiadają szereg patentów 

antykradzieżowych jak np. samoblokujące się suwaki zabezpieczające przed rozsunięciem 

zamka czy stalową siatkę wbudowaną w korpus, która uniemożliwia jej rozcięcie od frontu  

i boku.  

Dla kobiet lubiących zabrać ze sobą trochę więcej rzeczy 

idealnie sprawdzi się plecak Pacsafe. Jego pojemna 

komora główna została zabezpieczona technologią Roobar, 

która chroni przed niepożądanym rozsunięciem zamka. 

Dodatkową ochroną Smart Zipper Seciurity został objęta 

również przednia, mniejsza komora. Specjalna kieszeń 

chroni karty oraz dokumenty wykorzystujące technologię 

RFID przed zeskanowaniem i kradzieżą tożsamości.  

Podróżując nosimy przy sobie komplet podstawowych 

dokumentów, karty płatnicze, a nawet sporą ilość 

gotówki. Wszystko to powinno być odpowiednio 

zabezpieczone, np. w paszportówce Pacsafe. Jej 

najważniejszym zadaniem jest ochrona najcenniejszych 

rzeczy przed kradzieżą. Specjalna technologii RFID 

zabezpiecza przed zeskanowaniem i kradzieżą tożsamości. 

Paszportówka pomieści różne formaty paszportów,  

a dodatkowy karabińczyk umożliwia przypięcie jej do 

ubrania. 

 

Więcej na www.niedajsieokrasc.pl  
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