Tipli, inovativní projekt, který pomáhá
Otázku, jak šetřit peníze, si v dnešní době pokládá kde kdo. Rádi byste pomáhali, ale nemáte
velké zdroje? Pak vězte, že nákupem přes internet můžete ušetřit nejen čas, ale i peníze.
Eshopy obecně nabízejí zboží za mnohem nižší částky. Díky serveru Tipli.cz, který se zabývá
cashbackem, můžete ušetřit ještě více a tyto peníze poslat někomu, komu hodně pomohou.
Každá koruna se totiž počítá. Peníze zpět pro vás vyjedná portál a vy je můžete klidně darovat
kterékoliv nadaci.

Jak funguje cashback?
Cashback je moderní trend jak ušetřit ve světě online obchodů. Velmi oblíbené obchody
skrze Tipli odměňují zákazníky za to, že nakupují právě u nich. Do svého oblíbeného eshopu
projdete skrze server Tipli a nakoupíte, jak jste zvyklí. Část hodnoty z této objednávky se
vám pak vrátí zpět na účet.
Ušetřit můžete i několik stovek za měsíc, které lze investovat do jiných věcí. Vezměte třeba
svou rodinu na výlet, nebo ušetřené peníze pošlete na dobrou věc! Cashback nic nestojí,
jsou to jen peníze navíc, které můžete investovat do něčeho, co má smysl. A pokud chcete
ušetřit ještě víc, portál Tipli.cz za vás hlídá i aktuální slevové kupóny i letáky.

Podnikání se sociálním přesahem
Není to zas tak dávno, co by si člověk nedokázal spojit tato dvě slova: sociální podnikání. A
přece jen se tak stalo. V dnešní době se kolem nás rozvíjí spousta nových projektů se
sociálním přesahem. Jedná se takové firmy, které svou činností pomáhají lidem a zároveň si
dokáží vydělat, díky čemuž jsou soběstační a mohou svůj projekt rozvíjet a rozšiřovat.
Heslo “musíme si pomáhat” si za své vzalo již hodně úspěšných projektů a další přibývají.
Konkrétně se může jednat o pomoc jak ušetřit peníze, jak zlepšit životní prostředí, nebo
dokonce pomoc dětem a nemocným.
Projekt Elegance bez bariér, který se letos chystá již na 6. Ročník. přináší módní přehlídku
vozíčkářů s nádhernými modely a doplňky. Je to možnost, jak vybrat finanční obnos, který
pomůže nemocným. Nejen jednotlivci, ale i uvědomělé firmy se zapojují do sbírky a pomáhají
tak lidem v tíživé situaci.
Již zmíněný portál Tipli.cz, který prospívá zákazníkům formou zpětného cashbacku, si velmi
cení práce, kterou za ta léta Elegance bez bariér vytvořila. Proto využil možnosti, jak poděkovat
společnosti za svůj úspěch u zákazníků a rozhodl se v této sbírce přispět na dobrou věc.

