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Otthon az internet és televí-
zió, utcán a plakátok befo-
lyásolják vásárlási szoká-

sainkat, de tévedünk, ha azt hisz-
szük, hogy egy üzletben csak az 
időszakos akciók sarkallhatnak 
pénzköltésre. Ha nem tervezünk 
nagy bevásárlást, kis kosárral in-
duljunk el. A nagyobb kosár üres 
látványa ugyanis annak megtöl-
tésére sarkallhat. A boltokban 
legtöbbet vásárolt termék, a ke-
nyér és a tej, nem véletlenül talál-
ható leghátul: száz másik színes, 
csábító termék előtt kell elsétál-
nunk, amíg a szükségesig jutunk. 
A lassú zene és a szűk sorok is 
azt a célt szolgálják, hogy legyen 
időnk bámészkodni és észreven-
ni olyan termékeket, amelyek-
re lehet, nincs is szükségünk. Az 
emberi természet egyik alapvető 
velejárója, hogy szereti viszonoz-
ni a kedvességet, ez pedig a kós-
toltatásoknál is jól működik: vá-
sárolnak egyet a kóstolt termék-
ből, csak hogy ne legyen lelkiis-
meret-furdalásuk az ingyen fa-
lat miatt. De a pénztárak sem 
működnek egyszerre: mindig 
csak annyinál dolgoznak, hogy 
minimális torlódás alakuljon ki. 
A sorban állás ideje alatt az em-
ber megszomjazik, megéhezik és 
többet vásárol.

A banis értéket nem véletlenül 
tüntetik fel az árcédulákon jóval 
kisebb betűméretben, mint a na-
gyobb, bankjegyekkel is kifizet-
hető részét az összegnek. Így na-
gyobb az esély arra, hogy lefelé 
kerekítsük az árat. A több polcon 
elhelyezett ugyanazon termék 
esetében az egyik polcra szándé-
kosan csak néhány árut helyez-
nek el az adott termékből, hogy 
az vásárolt márkának tűnjön. Dr. 
Seer László, a Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem kolozsvári Köz-
gazdaság- és Gazdálkodástudo-
mányi Magyar Intézet adjunktu-
sa (portrénkon) elmondta az egy-

szerű okot: a kereskedelem min-
dig az a terület volt, ahol az idő 
sürgetése, a versenytársak mo-
tiváltsága és versenyszelleme, il-
letve a folyamatosan változó gaz-
dasági környezet arra ösztönöz-
te a kereskedőt, hogy gyorsan, 
kockázatot vállalva és lehetőleg 
„zseniálisan” döntsön – akár na-
ponta többször. A vásárlók visel-
kedésének megfigyelésére ala-
pozott kiskereskedelmi taktikák 
viszont folyamatosan változnak, 

egy-egy trükk nem mindenhol 
vezet sikerre, viszont van néhány 
általános elv, amelyet követnek a 
vállalkozások.

A méregdrágával az olcsóbb 
eladására törekednek

„Az egyik legjellemzőbb taktika 
az, ha a sürgősség érzetét kel-
tik bennünk. Ha az idegrendsze-
rünk arra kényszerül, hogy gyor-
san döntsön valamiről, akkor jel-
lemzően kevesebb döntési alter-
natívát vesz figyelembe, valamint 
kevésbé engedi meg magának a 
szélesebb körű tájékozódás lu-
xusát” – figyelmeztet a marke-
ting szakértője. Elmondása sze-
rint a „promóció, de csak ma”, il-
letve a „ketyeg az óra” típusú ak-
ciók nem véletlenül sikeresek, s 
bár aki ezek hatására vásárol, ra-
cionálisan döntött, de az idő sür-
getése befolyásolta.

Egy másik taktika a tarto-
mányhatás kihasználása: a vi-
selkedési közgazdaságtan azt 
a jelenséget nevezi tartomány-
hatásnak, amikor másként te-
kintünk egy döntési alternatívá-
ra bizonyos ajánlatot látva, mint 
annak hiányában – magyarázta 
Seer László. Például ha egy kira-
katba méregdrága, de vonzó ter-
méket állítunk ki, az egyrészt be-
csalogatja a vásárlót a boltba, de 
odabent olcsóbb és ugyancsak 
érdekfeszítő változatokkal talál-
kozhat, amelyek a kintihez ké-
pest jó döntésnek tűnnek. Sok-
szor a drága terméket csak azért 
állítják ki, hogy azokhoz képest 
tetszetősebbek legyenek a ke-
vésbé drágák. A szakember sze-
rint egyszerűen az emberi ter-
mészet szabályaira játszanak 
így rá, amit nemcsak a kereske-
delemben, de bármilyen hasonló 
helyzetben könnyedén lehet al-
kalmazni.

Seer elmagyarázta, hogy a 
kiskereskedelemben létezik egy 
úgynevezett polcdíj is. Azaz ha 
vállalkozóként szeretnénk, hogy 
az üzletben termékeinket szem-
magasságba helyezzék el a pol-
con, akkor lehet, többet kell fi-

zetnünk, mint a konkurens ter-
mék forgalmazója. A szemma-
gasságban elhelyezkedő termé-
kek ugyanis szembeötlőbbek, 
mint a standok alsó polcain ta-
lálhatóak. De erre nem mindig 
van szükség, mert lehet, hogy a 
márka eleve népszerű, és a bolt 
érdekeit szolgálja, ha szemma-
gasságba kerül.

Jóllakottan és okostelefon nélkül 
vásároljunk

„Hallottam már ruhaboltokban 
nézelődő emberekről, akik a bolt 
tulajdonosának a rokonai voltak. 
Ha sok embert látunk egy bolt-
ban, a nyájszellem azt súgja ne-
künk, hogy ott valami számunk-
ra hasznosat lehet vásárolni. Ez 
is működőképes trükk, hiszen 
evolúciós jellemi örökségünkre 
épít: ahol sokan álldogálnak, ott 
a helyünk nekünk is. Ahol meg 
senki, azt a helyet inkább elke-
rüljük” – részletezte a marke-

ting-szakértő. Mindemellett a 
termékek bolton belüli mozgatá-
sa is elősegítheti azt, hogy idő-
ről időre újabb és változatosabb 
termékpalettát tapogassunk le 
a szemeinkkel, ne csak a meg-
szokottat. Ugyanakkor minél na-
gyobb a választék, annál inkább 
egyfajta önjutalmazási kényszer-
be kerülünk, ami segíti az impul-
zusvásárlás kialakulását. Vagyis 
többet vásárolunk, mint amire 
szükségünk van, ráadásul irra-
cionális vagy racionálisnak tűnő 
kritériumok szerint. Az áruhá-
zakban szándékosan bontanak 
meg termékdobozokat, illetve he-
lyeznek el rendetlenül kevesebb 
árut egy adott polcon: a bontott 
termék és a megkezdett polcok 
azt az üzenetetet küldik a vásár-
lónak, hogy a termék megbízha-
tó, mert mások már kipróbálták. 

Seer László elmondta: újabb ku-
tatások azt is kimutatták, hogy az 
éhes emberek, a bankkártyával 
vásárlók, illetve a vásárlás köz-
ben okoseszközt használók töb-
bet és kevésbé racionálisan vásá-
rolnak, legyen szó szinte bármi-
lyen termékről. Ha racionálisak 
akarunk maradni, akkor vásár-
lás előtt lakjunk jól, csak kész-
pénzt használjunk és hagyjuk 
otthon az okostelefont.

A tolakodásnak is van határa

Az üzletek trükkjein kívül bár-
mennyire is igyekszik a ma em-
bere ellenállni, a reklámok és 
plakátok klasszikus és kreatív 
formáival igyekeznek befolyásol-
ni. A vásárló azonban nemegy-
szer csalódik, miután kézbe ve-
szi a terméket.

„Ha egy megvilágítás nélküli, 
átlagos termékfotót/videót hasz-
nálnának a szakemberek, akkor 
képtelenség lenne átadni a reklá-
mozott tárgy igazi előnyeit, ame-
lyekért érdemes megvásárolni 
azt. A reklámokban szereplő ter-
mékek az előnyös jellemvonás-
ok kiemeléséről szólnak. Nyilván 
vannak egészen sarkított pél-
dák is, ahol valóban nem azt kap-
ja a vásárló, mint amit a reklám-
ban látott, ezekkel az esetekkel 
viszont már a fogyasztóvédelem 
foglalkozik” – ismertette az egye-
temi oktató. Seer elmagyarázta: 
a reklám egyik alapvető funkci-
ója, hogy az egyedi értékesítési 
ajánlatot közvetítsék a vásárló-
nak/fogyasztónak. Ez azt jelen-
ti, hogy a termék hasznos lesz a 
vásárlója számára. Napjainkban 
pedig már nem a praktikusság a 
vezérelv, hanem a fogyasztók ér-
zelmeire gyakorolt hatás. Sok-
szor egy-egy termék márkájához 
érzelmileg is ragaszkodunk: van 
például kedvenc tejtermék már-
kánk, vagy csak egy adott bolt-
ban vásárolunk húst, mert a rek-
lám meggyőzött minket valami-
ről. Az egyedi értékesítési aján-
lat és a márkaélmény átadását 
pedig nagyban segítik a megfele-
lő kulcsszavak és a tudatalattin-
kat befolyásoló zenei megoldások 
használata.

A reklámok etikusságát tekint-
ve ugyanakkor lezáratlan viták 
ezreihez csatlakozhatnánk. Seer 
László elmondta, a középkorban 
szégyen volt bármit reklámozni, 
de mára azért még a reklámeti-
kát legkonzervatívabban kezelők 
is használnak trükköket. A szak-
ember szerint, ha egy másik sze-
mélyt akarunk befolyásolni, átla-
gosan sok mindent megengedünk 
magunknak: a reklámokkal kap-
csolatos közízlés is így alakult 
ki, ami személyenként, közössé-
genként változó. A tolakodásnak, 
kényszerítő jellegnek is van egy 
kulturálisan kódolt határa, Seer 
szerint a reklámszolgáltatóknak 
erre sokkal nagyobb érzékeny-
séget kellene fordítaniuk. Ugyan-
akkor elég széles körű szabályo-
zás vonatkozik a reklámokra: 
Románia az EU elveihez hű tör-

vényeket vezetett be, amelyek le-
hetővé teszik, hogy gyakorlatilag 
bárki panaszt tegyen a fogyasz-
tóvédelemnél, médiatanácsnál. 
A szakértő hangsúlyozta, a tuda-
tos vásárló tegyen is bátran pa-
naszt, hiszen promóciók kommu-
nikációja akkor válik mindkét ol-
dal számára nyertessé, amikor a 
felek közösen találják meg a ha-
tárokat.

A fogyasztói tudatosságot 
tanítani kellene

„Romániában a fogyasztóvéde-
lem megfelelően működik. Azt 
javaslom, sose hagyjuk magun-
kat. Ha valami nem tetszik vagy 
nem azt kaptuk, amit ígértek, il-
letve nem tartják magukat a sza-
bályokhoz, akkor tegyünk felje-
lentést. Sokszor viszont elég, ha 
a boltba megyünk vissza, mert 
sok termék esetén olyan sok a 
versenytárs, hogy a legtöbb kis-
kereskedő nem engedheti meg 
magának, hogy átnézzen raj-
tunk. Aki viszont hallgat és ott-
hon dühöng, annak nem jár az 
igazság” – hívta fel a figyelmet 
a szakember. Az adjunktus ki-
emelte: különbséget kell ten-
nünk etikátlan és etikus takti-
kák között, ugyanis vannak olyan 
módszerek, amelyeket egyesek 
manipulatívnak éreznek, de még 
nem számítanak etikátlannak. 
Például akit sért a sürgetés ma-
nipulációja, annak meg kell ta-
nítania önmagát, hogy felismer-
je és racionálisan értékelje a pro-
móciós ajánlatot. Így van ez a Fe-
kete Péntek esetén is: nem biz-
tos, hogy mindenre szükségünk 
van, amit 70%-os árleszállítással 
árulnak, de ha megvesszük, az a 
mi felelősségünk, nem a bolté. Az 
ugyanis abban érdekelt, hogy ki-
használja az adott időszak forga-
lomnövelő lehetőségét.

„Úgy hiszem, etikus reklám is 
létezik. A reklám teljesen leegy-
szerűsítve arról szól, hogy a mi-
nőségi, a funkcióját megfelelő-
en ellátó termékek reklámjainak 
elég őszintének lenniük és már-
is vásárolják őket, főleg, ha meg-
felelően vannak pozícionálva, az-
az a reklám valóban a célcsoport-
nak szól. Általában akkor jelent-
keznek a tisztességtelen prakti-
kák, amikor a termékek keveseb-
bet nyújtanak, mint amit a rek-
lám ígér, illetve az eladó mohó és 
gyorsan akar bevételt szerezni” – 
magyarázta az egyetemi oktató. 
Seer László úgy véli, a fogyasz-
tói tudatosságot tanítani kellene 
az iskolákban, az ugyanis nem-
csak pénztárcabarát magatar-
táshoz vezethet felnőtt korban, 
de az okos, jól informált, megfe-
lelő döntési technikákkal rendel-
kező vásárló egy etikusabb ke-
reskedelemhez fog vezetni. Ha 
egy reklámot látunk és a szívünk 
azt mondja, szükségünk van ar-
ra a termékre, nem árt, ha végig-
futtatunk magunkban egy racio-
nális döntési folyamatot: mennyi-
re fontos számunkra az adott ter-
mék, mennyire hasznos, meny-
nyire sürgős, hol áll ez a termék 
prioritási listánkon. A szakér-
tő úgy véli, néha elég egyszerű-
en csak elgondolkodni és máris 
megmentjük magunkat a vásár-
lás utáni bűntudat jelenségétől.

KÁDÁR HANGA

Napjainkban már nemcsak a reklámfilmek, plakátok befolyásolása elől 

igyekszünk tudatosan kitérni, hogy megkíméljük a pénztárcánkat, de egy-

re több vásárló figyel fel áruházakban tapasztalt trükkökre, amelyekkel fö-

lösleges termékek megvásárlására ösztönöznek. Szakembert kérdeztünk 

ezek valóságalapjáról és a kikerülés lehetőségeiről.

A márkák, üzletláncok naponta az orrunknál fogva vezetnek, de határozottsággal megóvhatjuk pénztárcánkat

A boltokban semmi sem véletlen

A lassú zene és a szűk sorok is azt a célt szolgálják, 
hogy legyen időnk bámészkodni és észrevenni olyan 
termékeket, amelyekre lehet, nincs is szükségünk. 

Az időszakos reklámok is vásárlásra buzdítanak
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