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DLA SENIORA

Do robienia zakupów można podejść „z marszu”, lub planowo
– z listą zakupów. W tym pierwszym przypadku częściej możemy narażać się na nieprzemyślane, nadmiarowe zakupy. Sprawunki z listą są bezpieczniejsze, pewniejsze i cechują dojrzałą konsumentkę/konsumenta. Pozwalają też oszczędzać czas
i pieniądze i mogą stać się wielką przyjemnością. Oto jak je zorganizować.

PRZYJEMNOŚĆ Z ZAKUPÓW
Mateusz Wiatr
Ten artykuł przeczytasz w 6 minut.
Zanim wyruszymy do sklepu po codzienne sprawunki, przygotujmy listę zakupów. Podzielimy ją na kategorie – np. artykuły
spożywcze, chemia, owoce i warzywa, wedle uznania. Spisanie
listy zakupów może wydawać się czasochłonne, jednak stanowi
warunek konieczny do lepszej organizacji zakupów, zarządzania
finansami osobistymi, a przez to prowadzi nas do oszczędzania.
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Przed zrobieniem listy zakupów dobrze jest zaplanować posiłki,
które chcemy przygotować z nowo zakupionych produktów.
Listę zakupów można sporządzać etapami. W dodatku, kiedy
powiesisz ją na lodówce będzie łatwo dostępna i gdy coś ci się
przypomni, łatwo dopiszesz na niej kolejne produkty.
Lista zakupów to podstawa, owszem, ale przede wszystkim
kiedy jesteśmy już w akcji – w sklepie – należy trzymać się postanowień. Dzięki temu ograniczymy spontaniczne decyzje, które na dłuższą metę nie zadowolą nas.
CZYSTA KALKULACJA
Warto wiedzieć mniej więcej, ile pieniędzy chcemy wydać przy
jednorazowym wejściu do sklepu. To można przeliczyć jeszcze
przed wyjściem z domu. Dobrym rozwiązaniem jest zaokrąglanie
cen produktów w górę. Np. jeżeli wiemy, że jogurt kosztuje 1,59
zł to trzeba założyć 2 zł. Unikniemy
przykrej sytuacji,
gdy cena jogurtu
wzrosła, czego nie
byliśmy świadomi.
Poza tym, ochronimy się przed ukrytą
techniką sprzedaży, która polega na
bagatelizowaniu
tej części ceny, która znajduje się po
przecinku. I tak, na w pół świadomie z 1,59 zł zrobimy złotówkę,
a bliżej jej przecież do 2 złotych.
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Dobry obiad przed wyjściem do sklepu zagwarantuje nam
przemyślane decyzje. Psychologowie zauważyli bowiem, że pusty żołądek zachęca nas do zrobienia nieplanowanych zakupów,
w szczególności pieczywa, przekąsek lub słodyczy.
Jeżeli posiadasz działkę rekreacyjną to warto posadzić na niej owoce i warzywa. W ten sposób zaoszczędzisz pieniądze w sezonie.
Taka żywność jest zdrowsza, bo pochodzi z pewnego źródła.

CO SIĘ OPŁACA, A CO NIE
Warto na bieżąco sprawdzać jakie promocje są prezentowane w gazetkach reklamowych, które pojawią się w skrzynkach
pocztowych, lub na stronach internetowych danego sklepu. Możemy także porównać ceny produktów i jeżeli mamy więcej czasu, rozłożyć zakupy na kilka sklepów. Przy takim wariancie trzeba wziąć pod uwagę, że im częściej chodzimy na zakupy, tym jest
większe prawdopodobieństwo, że kupimy coś niepotrzebnego

spoza listy. Warto też sprawdzić marki własne sklepu, które są
tańsze, jednak pod względem jakości mogą dorównywać markowym produktom.
ONLINE LUB OFFLINE
Jeżeli potrafisz zrobić zakupy przez internet, taka opcja przynosi wiele zalet – oszczędzamy czas, mamy większą kontrolę nad
listą zakupów, a także nie będziemy podatni na różnego rodzaju
chwyty marketingowe. Ponadto, ceny w sklepie internetowym
bywają niższe niż w stacjonarnym. Zazwyczaj zakupy dostarcza
kurier pod drzwi w ciągu kilku dni roboczych. To ważne, bo należy wziąć pod uwagę czas oczekiwania na dostawę.

Oto dlaczego warto robić zakupy raz w tygodniu:
oszczędność czasu
oszczędność pieniędzy na transport
mniejsze ryzyko związane z zarażeniem się koronawirusem

GOTÓWKA LEPSZA NIŻ KARTA
Gotówka pozwala na kontrolę wydatków bardziej, niż płatności kartą płatniczą. Przy płaceniu z ręki do ręki, mając fizyczny
kontakt z banknotami unikniemy nadmiarowego wydawania,
jaki może zdarzyć się przy płatności elektronicznej. Jeżeli masz
smartfon z zainstalowaną aplikację sklepu, można skorzystać
z promocji, jakie dają aplikacje sklepowe. Wszystko odbywa się
bezdotykowo, a w przypadku kłopotów z uruchomieniem aplikacji można poprosić o pomoc kasjerkę.
Warto także dołączyć do programu lojalnościowego, jeżeli
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sklep prowadzi taki program – dzięki temu będziesz mieć dostęp do atrakcyjnych promocji dostępnych tylko dla uczestników
tego programu. Ale i tu uwaga – aplikacja może zachęcać do robienia zakupów niepotrzebnych rzeczy. Należy ją traktować jako
narzędzie, nie wyrocznię.
POPROSZĘ O PARAGON
Często w aplikacji zapisywane są wszystkie paragony, dzięki czemu zyskujesz większą kontrolę nad zakupami. Jeśli taka
ewentualność nie odpowiada ci, zawsze warto wziąć z kasy paragon. Paragony przydają się do tworzenia budżetu osobistego.
Po odejściu od kasy paragon może też posłużyć do sprawdzenia,
czy przez przypadek jakiś
produkt nie został policzony
dwukrotnie. I co także przydatne, mając paragon można
zwrócić nietrafiony produkt,
lub zareklamować go.
CHWYTY
MARKETINGOWE
Sklepy stosują różnego rodzaju techniki sprzedażowe.
Np., produkty rozmieszczone są w nich w taki sposób, aby to, co
najpotrzebniejsze znajdowało się na końcu sklepu. Pamiętajmy,
że najdroższe produkty są umieszczone na wysokości oczu –
warto popatrzeć w dół i w górę półki, aby znaleźć tańsze produkty o podobnej jakości. Niektóre promocje nie są opłacalne. Przecenione artykuły są bliskie daty przydatności do spożycia i nie
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potrzebujemy ich w dużych ilościach, a przeważnie sklep proponuje sprzedaż łączoną. Z tego tez powodu przy zakupie wielopaku należy sprawdzić, ile faktycznie kosztuje jeden produkt
osobno i czy faktycznie zaoszczędzimy – niekiedy okazuje się, że
niewiele. Dobrze jest też sprawdzić cenę jednostkową produktu
w przeliczeniu na kilogram, metr, litr. Ta cena umieszczona jest
poniżej ceny za opakowanie i podawana małymi cyframi. Nie bez
powodu – w przeliczeniu na cenę jednostkową wiele promocji
okazuje się iluzją.

PUŁAPKI PRZY KASACH
Przy kasie rozmieszczone są gumy, ciastka, słodycze i inne przekąski. Czekając w kolejce po płatność często jesteśmy już zmęczeni, zniecierpliwieni i nasza czujność opada – zaczynamy także
odczuwać głód. Nieświadomie możemy wrzucić do koszyka batonik, który nie był na naszej liście zakupów. Dlatego kasę potraktujmy instrumentalnie – jako miejsce płacenia, a nie dodatkowych zakupów.
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Stosując powyższe zasady unikniemy niepotrzebnych zakupów, nie damy się nabrać na ukryte techniki sprzedażowe i zaoszczędzimy pieniądze. W efekcie nie wyrzucimy żywności na
śmietnik, co jest także ekologicznym zachowaniem. Na zakupy
warto jeździć raz w tygodniu. Jeśli sprawiają nam przyjemność
i rozłożymy je na kilka części, zawsze zadawajmy sobie w sklepie
podstawowe pytanie wytrawnego klienta – „Czy istnieje tańsza
opcja?”. Trzymając się zasady „kupuję tyle, ile faktycznie potrzebuję”, będziesz syta/syty i z pełnym portfelem.

Zapamiętaj jeszcze:
Wszystkie sklepy stosują techniki sprzedażowe, a szczególnie
te wielkopowierzchniowe stwarzają warunki, które zachęcają do
robienia większych zakupów, niż planujemy. Oświetlenie, muzyka
w tle, zapachy, rozłożenie produktów na półkach wpływają na nasze decyzje zakupowe.
Najlepiej robić zakupy do południa i wczesnym popołudniem.
W ten sposób unikniesz kolejek, nerwowości i sytuacji, gdy część
produktów z listy zakupów zostanie wykupiona.
Idąc na zakupy nie zapomnij także o zabraniu torby wielokrotnego użytku, z materiału. To oszczędność pieniędzy i środowiska naturalnego.
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Partnerzy programu Seniorzy 4.0,
dzięki którym powstał „Poradnik dla Seniora”
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