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Ahogyan már pár  éve 
megszokhattuk, Romá-
niában idén sem egy na-

pig tart a Fekete péntek, mint 
őshazájában,  az Amerikai  
Egyesült Államokban, hanem 
már november első felében be-
köszön, s nem kevés olyan bol-
tot találunk, ahol karácsonyig, 
sőt azon túl is eltart. És akkor 
még nem beszéltünk azokról 
a kiskereskedelmi egységek-
ről, ahol tavasszal vagy akár 
a nyár közepén hirdetik meg 
a Black Friday akciót ,  és 
bár eredetileg az amerikai 
háladás napját követő péntek-
re kellene szorítkoznia, eltart 
egy hónapig.

Ám nem csak a hatalmas 
kedvezményeket hirdető Fe-
kete Pénteken vagy az ün-
nepek közeledtével, hanem 
nap mint nap tapasztalhat-
juk, hogy az üzletek, főként a 
nagyáruház-láncok különféle 
módszerekkel próbálnak meg-
győzni arról, hogy minél több 
termék vegyünk, és nagyon 
nagy tudatosságra van szük-
ség arra, hogy semmi olyant ne 
vásároljunk meg, amire nincs 
szükségünk, illetve semmiből 
ne vegyünk többet a kelleténél.

A „trükközés” a  boltok ré-
széről voltaképpen természe-
tes,  hiszen az az érdekük,  
hogy eladják az árut, azonban 
ajánlatos, hogy a fogyasztói 
társadalom tagjai tudatosan 
válasszák ki az egyes termé-
keket, és hogy tisztában le-
gyenek a boltok vevőcsalogató 
módszereivel. A témával ren-
geteg internetes cikk is foglal-
kozik, amelyek megpróbálják 
felhívni a figyelmet ezekre a 
technikákra, ugyanakkor Ro-
mániában és Magyarországon 
is működnek vásárlói egye-
sületek, amelyek azt hirde-
tik, hogy tudatos vásárló az, 
aki nem hagyja, hogy átverjék, 
tisztában van fogyasztói jogai-
val, tájékozódik az árakról, a 
termékek minőségéről, a kap-
csolódó szolgáltatásokról, és a 
legjobb ajánlatot választja ki.

„Csak” 7,99 lejbe kerül

A vásárlásra való ösztönzés 
kézenfekvő helyszíne maga az 
üzlet, ahol sokszor megesik, 
hogy olyasmit is megveszünk, 
amit eredetileg nem szándé-
koztunk. Számos cikk sorjázza, 
hogy melyek az üzletek vásár-
lásösztönző módszerei, többek 
közt ide tartozik az is, hogy mi-
ként helyezik el a polcokon a 
termékeket. Például a sokszor 
kaotikus elrendezéssel vagy a 
boltok rendszeres átrendezé-
sével azt kívánják elérni, hogy 
minél többet járkáljanak a ve-
vők a polcok között, hiszen így 
annál nagyobb eséllyel válasz-
tanak ki olyan árucikkeket, 
amiket eredetileg nem is akar-
tak megvenni. Azzal is gyakorta 
szembesülhetünk, hogy renge-
teg terméket áraznak úgy, hogy 
az például pár banival keve-
sebb, mint egy kerek összeg, így 
az ember meggyőzi magát, hogy 
„csak” 7,99-be kerül – annál is 
inkább, hogy a 7-es számjegy 
nagyobb az árcetlin. Természe-
tesen a kedvezményes, akciós 
áruk is vásárlásra csábítanak: 
ezek az ajánlatok arról szólhat-
nak például, hogy ha valamiből 
kettőt veszünk, akkor olcsób-
ban kapjuk meg.

Hatalmas bevásárlókocsik, 
étvágygerjesztő illatok

A legtöbb szupermarket ha-
talmas bevásárlókocsikkal ösz-
tönzi az embereket – egyes 
kutatások szerint ugyanis így 
több terméket vesznek meg. 
Szintén gyakori, hogy úgyne-
vezett pénztárca-nyitogató 
árakkal csábít egy-egy üzlet: a 
bejárat mellé jól láthatóan ha-
tározottan olcsó vagy leérté-
kelt termékeket helyeznek el, 
így már a vásárlás kezdetén úgy 
érezheti az ember, hogy jó üzle-
tet között. Az sem mindig vélet-
len, hogy a nagyáruházakban, 
bevásárlóközpontokban állan-
dóan szól a zene, a lassú ütemű 
háttérmuzsika ugyanis hosz-

szabb ideig tartja a boltokban 
a vevőket. Gyakran szembesül-
het az ember azzal is, hogy a 
tejtermékeket, mivel azok a leg-
népszerűbbek közé tartoznak, 
a bejárattól minél messzebb he-
lyezik el, hogy az egész helyi-
séget be kelljen járni miattuk. 
Ugyanakkor a legkelendőbb ter-
mékeket sokszor a sorok köze-
pén helyezik el, így egy csomó 
olyan árunál is el kell halad-
nunk, ami mellett egyébként 

nem mennénk el. Az üzletek 
nemcsak akciókkal, elhelyezés-
sel igyekeznek felhívni a figyel-
met a vásárlás előnyeire, de a 
betérők érzékszerveit is igye-
keznek „meghódítani”. Nem vé-
letlenül sütik például a pékárut, 
a húsokat a szupermarketek-
ben, hiszen köztudott, hogy 
általában éhesen többet vásá-
rolunk, az ínycsiklandó illatok 
pedig meghozzák az étvágyat. 
Az érzékszerveinkre az is hat, 
hogy a gyümölcsöket, zöldsége-
ket különleges fényekkel vilá-
gítják meg, hogy érettebbeknek, 
kívánatosabbaknak tűnjenek. 

Árengedmények és 
hűségprogramok

Alt Mónika Anetta, a ko-
l o z s v á r i  B a b e ş – B o l y a i  
Tudományegyetem Közgazda-
ság- és Gazdálkodástudomá-
nyi Karának docense a Krónika 
megkeresésére kifejtette, a szu-

permarketek számos promóci-
ós eszközt alkalmaznak, hogy 
ösztönözzék bizonyos termé-
kek vásárlását. „Ha csak az 
árral kapcsolatos ösztönzőket 
nézzük, ezeket az eszközöket 
két csoportra oszthatjuk: az 
egyikbe tartoznak az árenged-
mények, a másikba az úgyne-
vezett lojalitás-programok. Az 
árengedmények alacsonyabb 
árat jelentenek az általános ár-
színvonalhoz képest egy elő-
re meghatározott időszakra, 
így a fogyasztót az ösztönzi vá-
sárlásra, hogy kevesebbet kell 
fizetnie, mint máskor. A hűség-
programok különböző formák-
ban jutalmazzák a vásárlókat 
annak alapján, hogy mennyit és 
milyen gyakran vásárol az adott 
üzletben. Ebben az esetben a 
vásárlásra ösztönző motiváció 
a plusz ajándék vagy összegyűj-
tött és levásárolható pontok” 
– fejtette ki a szakember. Hoz-
zátette, bár egyre több kiskeres-
kedő alkalmaz hűségprogramot 
Romániában, a leggyakrab-
ban használt vásárlásösztönző 
módszer az árengedmény ma-
rad, és a vevők is ezt részesítik 
előnyben. Ugyanis míg a valódi 
hűségprogram során a jutalom 
általában nem azonnali, hanem 
bizonyos időszak alatt össze-
gyűjtött pont vagy pénzösszeg, 
esetleg ajándék, az árenged-
mény azonnali megtakarítást 
nyújt a fogyasztónak.

Mindenki másképp csinálja

Kérdésünkre, hogy miként 
befolyásolhatják ezek a mód-
szerek a vásárlási szokásokat, 
Alt Mónika Anetta kifejtette, a 
vásárlási ösztönzők hatása függ 
a vásárlótól, árérzékenységétől, 
márkahű-magatartásától, szük-
ségleteitől, így különböző vá-
sárlói csoportokon más és más 
hatásokat érnek el a kereske-
dők. „Van, aki nem változtat a 
vásárlási szokásain, korábban 
is ugyanazt a terméket, már-
kát vásárolta, és az ösztönző 
hatására is ugyanazt vásárol-

ja, ugyanolyan mennyiségben, 
csak olcsóbban. Aztán akad, aki 
korábban is ugyanazt a termé-
ket vásárolta, viszont az ösztön-
ző módszer hatására nagyobb 
mennyiséget vesz; és persze 
van, aki korábban más márkát 
részesített előnyben, de az ösz-
tönző módszerek hatására már-
kát vált. Természetesen az is 
megtörténik, hogy valaki koráb-
ban egyáltalán nem vásárolta 
az illető termékkategóriát, vi-
szont a kedvezmény miatt meg-
engedheti magának” – sorolta 
a szakember. Mint kifejtette, a 
vásárlási magatartást befolyá-
solhatják a vásárlásösztönző 
eszközök: meghatározhatják 
azt, hogy az emberek mikorra 
és hová időzítsék a beszerzést, 
i l letve milyen terméktípust 
vagy márkát válasszanak. 

Csak azt vegyük meg, amire 
valóban szükségünk van

Alt Mónika Anetta arra is ki-
tért, hogy a romániai kiskeres-
kedelmi piacon körülbelül 20 
éve kezdtek elterjedni a modern 
kereskedelmi formák (szuper-
marketek, hipermarketek) és 
így a promóciós eszközök gaz-
dag tárháza is. „Az idősebb 
vásárlóknak legalább 20 éves 
tapasztalata lehet már a külön-
féle vásárlásösztönző eszkö-
zökkel kapcsolatban. A vevők 
kifejezetten kedvelik ezeket a 
módszereket, mert szeretnek 
vásárolni és persze szeretnek 
jól vásárolni. Úgy vélem, az em-
berek ily módon tulajdonkép-
pen nincsenek kiszolgáltatva 
a kereskedőknek, hiszen sok a 
választási lehetőségük, és ők 
maguk dönthetnek arról, hogy 
hol és mire költik el a pénzüket” 
– mondta el a szakember.

Kereskedelmi marketing 
szakértőként azt tanácsolja a 
vevőknek, hogy lehetőleg csak 
azt a terméket vegyék, meg 
amire valóban szükségük van 
és csak akkora mennyiségben, 
amekkorát felhasználnak.

KISS JUDIT

Számos eszközzel motiválják a szupermarketek a vevőket – ajánlatos tudatosan válogatni az áruk közül

Trükkökkel pörgetik a fogyasztást

Okos taktika. A legtöbb szupermarket hatalmas bevásárlókocsikkal ösztönzi a vásárlást
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Trükkösen elhelyezett 

áruk, óriási bevásár-

lókosarak, különleges 

fények, kedvezmény-

dömping – rengeteg 

vásárlásösztönző 

fogást sorakoztatnak 

fel a nagyáruházak. Alt 

Mónika Anetta kolozs-

vári egyetemi docens, 

kereskedelmi marke-

ting szakértő azt ta-

nácsolja, hogy a vevők 

csak arra összpontosít-

sanak, amire valóban 

szükségük van.

Bár egyre több kis-
kereskedő alkalmaz 
hűségprogramot Ro-
mániában, a leggyak-
rabban használt vá-
sárlásösztönző mód-
szer az árengedmény 
marad.




