
Donation till välgörenhet – årets julklapp?
Tisdag den 24 november meddelar HUI Research vad som blir årets julklapp. 2014 blev det aktivitetsarmbandet, i år ligger
donation till välgörenhet bäst till, följt av maskin för att kolsyra vatten och smartklockan. 

Spekulationerna kring vad som blir årets julklapp är i full gång. I år är det 28:e året som HUI Research utser årets julklapp. Vanligtvis är det
prylar som brukar få den åtråvärda titeln – i fjol blev det aktivitetsarmbandet, 2013 råsaftcentrifugen och 2012 hörlurarna. Men i år väntas
trenden brytas.

– Donation till välgörenhet var på tapeten redan förra året att koras till årets julklapp och i år känns det som att denna julklapp faktiskt kan
konkurrera ut hårda paket som är det som traditionellt sett utses till årets julklapp, säger Jonas Nilsson, pressansvarig på Unibet.

En av förra årets stora snackisar, selfiepinnen återfinns en bit ner på oddslistan och ger 32 gånger pengarna om den koras till årets julklapp.
Andra högoddsare är sexhjälpmedel och 3D-skrivaren.

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta:
Jonas Nilsson, pressansvarig Unibet Sverige, 070-293 23 45, jonas.nilsson@unibet.com

Vad blir årets julklapp?

Donation till välgörenhet, 3.00

Maskin för att kolsyra vatten, 6.00

Smart Watch, 6.00

Kaffekapselmaskin, 8.00

Trådlösa högtalare, 9.00

Drönare, 11.00

Slow Cooker, 11.00

Videostreamingtjänst, 13.00

Airwheel, 16.00

Kaffekvarn, 16.00

E-bok,16.00

Gymkort, 16.00

Elcykel, 18.00

Matångare, 18.00

Smart belysningssystem, 20.00

Abonnemang på digital dagstidning, 21.00

Smarta glasögon, 21.00

Resa, 22.00

Doftljus, 23.00

VR-headset, 25.00

Rot/Rut-tjänst, 26.00

Joggingskor, 26.00

Knivset, 28.00

Öltillverkningssats, 30.00

Längskidor, 32.00

Selfie-pinne, 32.00

Sexhjälpmedel, 32.00

3D-skrivare, 36.00

Husdjur, 41.00



Morbergs skärbräda, 51.00

Direktlänk till oddsen:
https://se.unibet.com/betting#/group/2000053326/category/0
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