
REBAIXES
...SÍ, PERÒ DE QUÈ?

SI DECIDEIXES ANAR DE REBAIXES

SI, EN CANVI, T'INCOMODEN

-Decideix abans què vols comprar.
-Adquireix únicament els productes que faràs servir i, si és possible, que siguin necessaris.
-Fixa’t un màxim de diners abans de sortir.
-Deixa la targeta de crèdit a casa; paga només en efectiu o amb targeta de dèbit (les que no passen si no
es tenen els diners).
-Aprofita compres barates per guardar-les i fer-les servir quan s’hagin de menester.
-Planifica abans del juliol i el gener les compres per mirar de fer-les quan els productes estan més barats.

-Fes les compres en establiments que no facin rebaixes si entens que és per no tenir tant marge de benefici.
-Evita les compres de productes de moda, ja que és on s’apliquen més.
-Valora que el preu d’allò que pagues sempre sigui just; si no és així, serà producte de la mala qualitat o l’explotació
fèrria de treballadors i recursos.

De la teva capacitat econòmica
Per si no t’has gastat prou diners
a les festes de Nadal, ara et fan
escurar-te encara més les
butxaques.

De la qualitat dels objectes
Per molt  que ho neguin,
segueixen oferint productes amb
menys  qua l i ta t  fabr ica ts
expressament per a les rebaixes.

Del sentit comú
S’ho maneguen de forma que
sembli que, quan et gastes en
rebaixes 100 €, no estàs fent
aquesta despesa sinó estalviant-
te 50 €.

De la tranquil·litat
Tal com està tot muntat, et fan
sentir idiota si no aprofites totes
les ofertes i et conviden a anar a
buscar- les amb ansietat .

Del perquè dels objectes
Si algun sentit pot tenir un
producte és o bé que sigui
necessari o bé que es desitgi
molt. Les compres fetes pel preu
baix ens fan no donar-los la
importància que tenen (són mà
d’obra i despesa de recursos i
energia)

De la relació justa entre
producte i preu
Se sap que les botigues guanyen
molt a l’època de rebaixes.
Aleshores podem entendre, no
que ens han rebaixat un 50% el
preu, sinó que molts mesos han
cobrat més del doble del seu preu
just.

De l’honestedat
Cada vegada més establiments
treuen, el dia que comencen les
rebaixes –i fins i tot abans–, un
prospecte amb els nous preus.
No és sinó un exemple més que
és una estratègia de màrqueting
planificada.

De la justícia
Justament el que rebaixen són
els articles superflus (sobretot
allò relacionat amb la moda i la
imatge); els veritablement
necessaris no paren de pujar: el
lloguer o compra d’habitatges, el
menjar, el transport públic...


