
Otthon az internet és te-
levízió, utcán a plakátok 
befolyásolják vásárlási 

szokásainkat, de tévedünk, ha 
azt hisszük, hogy egy üzletben 
csak az időszakos akciók sar-
kallhatnak pénzköltésre. Ha 
nem tervezünk nagy bevásár-
lást, kis kosárral induljunk el. 
A nagyobb kosár üres látványa 
ugyanis annak megtöltésére 
sarkallhat. A boltokban legtöb-
bet vásárolt termék, a kenyér 
és a tej, nem véletlenül találha-
tó leghátul: száz másik színes, 
csábító termék előtt kell elsé-
tálnunk, amíg a szükségesig 
jutunk. A lassú zene és a szűk 
sorok is azt a célt szolgálják, 
hogy legyen időnk bámészkod-
ni és észrevenni olyan termé-
keket, amelyekre lehet, nincs 
is szükségünk. Az emberi ter-
mészet egyik alapvető velejá-
rója, hogy szereti viszonozni 
a kedvességet, ez pedig a kós-
toltatásoknál is jól működik: 
vásárolnak egyet a kóstolt ter-
mékből, csak hogy ne legyen 
lelkiismeret-furdalásuk az in-
gyen falat miatt. De a pénztá-
rak sem működnek egyszerre: 
mindig csak annyinál dolgoz-
nak, hogy minimális torlódás 
alakuljon ki. A sorban állás 
ideje alatt az ember megszom-
jazik, megéhezik és többet vá-
sárol.

A banis értéket nem vélet-
lenül tüntetik fel az árcédulá-
kon jóval kisebb betűméretben, 
mint a nagyobb, bankjegyek-
kel is kifizethető részét az ösz-
szegnek. Így nagyobb az esély 
arra, hogy lefelé kerekítsük az 
árat. A több polcon elhelyezett 
ugyanazon termék esetében 
az egyik polcra szándékosan 
csak néhány árut helyeznek 
el az adott termékből, hogy az 
vásárolt márkának tűnjön. Dr. 
Seer László, a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem kolozsvári 
Közgazdaság- és Gazdálkodás-
tudományi Magyar Intézet ad-
junktusa elmondta az egyszerű 
okot: a kereskedelem mindig az 
a terület volt, ahol az idő sürge-

tése, a versenytársak motivált-
sága és versenyszelleme, illetve 
a folyamatosan változó gazda-
sági környezet arra ösztönöz-
te a kereskedőt, hogy gyorsan, 
kockázatot vállalva és lehető-
leg „zseniálisan” döntsön – akár 
naponta többször. A vásárlók 
viselkedésének megfigyelésé-
re alapozott kiskereskedelmi 
taktikák viszont folyamatosan 
változnak, egy-egy trükk nem 
mindenhol vezet sikerre, vi-
szont van néhány általános elv, 
amelyet követnek a vállalko-
zások.

A méregdrágával az olcsóbb 
eladására törekednek

„Az egyik legjellemzőbb tak-
tika az, ha a sürgősség érzetét 
keltik bennünk. Ha az idegrend-
szerünk arra kényszerül, hogy 
gyorsan döntsön valamiről, ak-
kor jellemzően kevesebb dönté-
si alternatívát vesz figyelembe, 
valamint kevésbé engedi meg 
magának a szélesebb körű tájé-
kozódás luxusát” – figyelmeztet 
a marketing szakértője. Elmon-
dása szerint a „promóció, de 
csak ma”, illetve a „ketyeg az 
óra” típusú akciók nem vélet-
lenül sikeresek, s bár aki ezek 
hatására vásárol, racionálisan 
döntött, de az idő sürgetése be-
folyásolta.

Seer elmagyarázta, hogy 
a kiskereskedelemben léte-
zik egy úgynevezett polcdíj is. 
Azaz ha vállalkozóként sze-
retnénk, hogy az üzletben ter-
mékeinket szemmagasságban 
helyezzék el a polcon, akkor le-
het, többet kell fizetnünk, mint 
a konkurens termék forgalma-
zója. A szemmagasságban el-
helyezkedő termékek ugyanis 
szembeötlőbbek, mint a stan-
dok alsó polcain találhatóak. 
De erre nem mindig van szük-
ség, mert lehet, hogy a márka 
eleve népszerű, és a bolt érde-
keit szolgálja, ha szemmagas-
ságba kerül.

Jóllakottan és okostelefon nélkül 
vásároljunk

„Hallottam már ruhaboltok-
ban nézelődő emberekről, akik 
a bolt tulajdonosának a roko-
nai voltak. Ha sok embert lá-
tunk egy boltban, a nyájszellem 
azt súgja nekünk, hogy ott va-
lami számunkra hasznosat 
lehet vásárolni. Ez is működő-
képes trükk, hiszen evolúci-
ós jellemi örökségünkre épít: 
ahol sokan álldogálnak, ott a 
helyünk nekünk is. Ahol meg 
senki, azt a helyet inkább el-
kerüljük” – részletezte a mar-
keting szakértő. Mindemellett 
a termékek bolton belüli moz-
gatása is elősegítheti azt, hogy 
időről időre újabb és változato-
sabb termékpalettát tapogas-
sunk le a szemeinkkel, ne csak 
a megszokottat. Ugyanakkor 

minél nagyobb a választék, an-
nál inkább egyfajta önjutalma-
zási kényszerbe kerülünk, ami 
segíti az impulzusvásárlás ki-
alakulását. Vagyis többet vásá-
rolunk, mint amire szükségünk 
van, ráadásul irracionális vagy 
racionálisnak tűnő kritériumok 
szerint. Az áruházakban szán-
dékosan bontanak meg termék-
dobozokat, illetve helyeznek el 
rendetlenül kevesebb árut egy 
adott polcon: a bontott termék 
és a megkezdett polcok azt az 
üzenetetet küldik a vásárlónak, 
hogy a termék megbízható, mert 
mások már kipróbálták. Seer 
László elmondta, újabb kutatá-
sok azt is kimutatták, hogy az 
éhes emberek, a bankkártyá-
val vásárlók, illetve a vásárlás 
közben okoseszközt használók 
többet és kevésbé racionálisan 

vásárolnak, legyen szó szinte 
bármilyen termékről. Ha raci-
onálisak akarunk maradni, ak-
kor vásárlás előtt lakjunk jól, 
csak készpénzt használjunk és 
hagyjuk otthon az okostelefont.

A tolakodásnak is van határa

Az üzletek trükkjein kívül, 
bármennyire is igyekszik a ma 
embere ellenállni, a reklámok 
és plakátok klasszikus és kre-
atív formáival igyekeznek be-
folyásolni. A vásárló azonban 
nemegyszer csalódik, miután 
kézbe veszi a terméket.

„Ha egy megvilágítás nélküli, 
átlagos termékfotót/videót hasz-
nálnának a szakemberek, ak-
kor képtelenség lenne átadni a 
reklámozott tárgy igazi előnye-
it, amelyekért érdemes megvá-
sárolni. A reklámokban szereplő 

termékek az előnyös jellemvo-
nások kiemeléséről szólnak. 
Nyilván vannak egészen sar-
kított példák is, ahol valóban 
nem azt kapja a vásárló, mint 
amit a reklámban látott, ezek-
kel az esetekkel viszont már a 
fogyasztóvédelem foglalkozik” 
– ismertette az egyetemi okta-
tó. Seer elmagyarázta a reklám 
egyik alapvető funkciója, hogy 
az egyedi értékesítési ajánla-
tot közvetítsék a vásárlónak/fo-
gyasztónak. Ez azt jelenti, hogy 
a termék hasznos lesz a vásár-
lója számára. Napjainkban pe-
dig már nem a praktikusság 
a vezérelv, hanem a fogyasz-
tók érzelmeire gyakorolt hatás. 
Sokszor egy-egy termék már-
kájához érzelmileg is ragasz-
kodunk: van például kedvenc 
tejtermékmárkánk, vagy csak 

egy adott boltban vásárolunk 
húst, mert a reklám meggyőzött 
minket valamiről. Az egyedi ér-
tékesítési ajánlat és a márkaél-
mény átadását pedig nagyban 
segítik a megfelelő kulcsszavak 
és a tudatalattinkat befolyáso-
ló zenei megoldások használata.

A reklámok etikusságát te-
kintve ugyanakkor lezáratlan 
viták ezreihez csatlakozhat-
nánk. Seer László elmondta, 
a középkorban szégyen volt 
bármit reklámozni, de mára 
azért még a reklámetikát leg-
konzervatívabban kezelők is 
használnak trükköket. A szak-
ember szerint, ha egy másik 
személyt akarunk befolyásolni, 
átlagosan sok mindent megen-
gedünk magunknak: a reklá-
mokkal kapcsolatos közízlés is 
így alakult ki, ami személyen-
ként, közösségenként változó. 
A tolakodásnak, kényszerítő 
jellegnek is van egy kulturáli-
san kódolt határa, Seer szerint 
a reklámszolgáltatóknak erre 
sokkal nagyobb érzékenységet 
kellene fordítaniuk. Ugyanak-
kor elég széles körű szabályo-
zás vonatkozik a reklámokra: 
Románia az EU elveihez hű tör-
vényeket vezetett be, amelyek 
lehetővé teszik, hogy gyakor-
latilag bárki panaszt tegyen a 
fogyasztóvédelemnél, média-
tanácsnál. A szakértő hangsú-
lyozta, a tudatos vásárló tegyen 
is bátran panaszt, hiszen pro-
móciók kommunikációja akkor 
válik mindkét oldal számára 
nyertessé, amikor a felek kö-
zösen találják meg a határokat.

A fogyasztói tudatosságot 
tanítani kellene

„Romániában a fogyasztó-
védelem megfelelően műkö-
dik. Azt javaslom, sose hagyjuk 
magunkat. Ha valami nem tet-
szik vagy nem azt kaptuk, amit 
ígértek, illetve nem tartják ma-
gukat a szabályokhoz, akkor 
tegyünk feljelentést. Sokszor vi-
szont elég, ha a boltba megyünk 
vissza, mert sok termék esetén 
olyan sok a versenytárs, hogy a 
legtöbb kiskereskedő nem en-
gedheti meg magának, hogy át-
nézzen rajtunk. Aki viszont 
hallgat és otthon dühöng, annak 
nem jár az igazság” – hívta fel a 
figyelmet a szakember. 

 Seer László úgy véli, a fo-
gyasztói tudatosságot taníta-
ni kellene az iskolákban, az 
ugyanis nemcsak pénztárca-
barát magatartáshoz vezethet 
felnőttkorban, de az okos, jól in-
formált, megfelelő döntési tech-
nikákkal rendelkező vásárló 
egy etikusabb kereskedelem-
hez fog vezetni. Ha egy rek-
lámot látunk és a szívünk azt 
mondja, szükségünk van ar-
ra a termékre, nem árt, ha vé-
gigfuttatunk magunkban egy 
racionális döntési folyamatot: 
mennyire fontos számunkra az 
adott termék, mennyire hasz-
nos, mennyire sürgős, hol áll 
ez a termék prioritási listán-
kon. A szakértő úgy véli, néha 
elég egyszerűen csak elgondol-
kodni, és máris megmentjük 
magunkat a vásárlás utáni bűn-
tudat kényszerétől. 
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A márkák, üzletláncok naponta az orrunknál fogva vezetnek

A boltokban semmi sem véletlen

Ha nem akarunk sokat és feleslegesen vásárolni, akkor jóllakottan és kis kosárral térjünk be a boltba

Napjainkban már nem 

csak a reklámfilmek, 

plakátok befolyásolása 

elől igyekszünk tudato-

san kitérni, hogy meg-

kíméljük a pénztár-

cánkat, de egyre több 

vásárló figyel fel áru-

házakban tapasztalt 

trükkökre, amelyekkel 

fölösleges termékek 

megvásárlására ösz-

tönöznek. Szakembert 

kérdeztünk ezek való-

ságalapjáról és a kike-

rülés lehetőségeiről.

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.

ILLUSZTRÁCIÓ: THOMAS CÂMPEAN




