10 järkevän shoppailijan vinkkiä
Jos pystyt muistamaan nämä kymmenen vinkkiä ja harjoittelet niitä, kun
olet ulkona shoppailemassa tai pitämässä hauskaa, sinusta tulee virallinen
Fiksu Shoppailija.
1. Ole epäluuloinen
- Tämä tarkoittaa, että aina ei pidä uskoa kaikkea näkemäänsä ja kuulemaansa.
- Jos joku on alennuksessa, tarkista uusi hinta ja mieti hetki kannattaako tuotetta ostaa
uudellakaan hinnalla.
- Jos jotain markkinoidaan "parhaaksi tuotteeksi ikinä", älä sokeasti osta sitä. Onko se jotain mitä
välttämättä tarvitset ja mitä ilman et pärjää?
- Älä usko kaikkeen mitä näet mainoksissa, äläkä aina usko kaikkia, jotka väittävät jonkun olevan
arvokasta tai harvinainen keräilykappale.

2. Ole valikoiva
- Älä osta mitä vain. Varmista aina, että todella haluat sen, aiot käyttää sitä ja että saat sen
hyvällä hinnalla.
- Vertaile saman tuotteen hintaa eri kaupoissa tai samankaltaisien tuotteiden hintoja yhdessä
kaupassa.

3. Ole kärsivällinen
- Älä ole ensimmäinen, joka ryntää ostamaan uuden tuotteen, koska se voi osoittautua turhaksi
tai vialliseksi.
- Sen sijaan, että tekisit paljon ostoksia nopeasti ja turhia miettimättä, ota hetki aikaa ja mieti,
mihin olet käyttämässä rahojasi.
- Jos haluat ostaa kalliin uutuustuotteen, yritä odottaa hetki, jolloin sen hinnat varmasti laskevat.

4. Pysy lujana
- Älä anna mainosmiesten puhua itseäsi ostamaan jotain, jota et todella tarvitse tai edes halua.
- Älä mene lankaan tilanteissa, joissa myyjä yrittää myydä sinulle ostamasi tuotteen lisäksi jotain
muutakin, jota et alun perin ollut edes ajatellut. Näin tapahtuu usein varsinkin ruokapaikoissa tai
kahviloissa.

5. Ole oma itsesi
- Muiden seuraaminen voi tulla kalliiksi. Luo sen sijaan itsellesi oma tyyli.
- Aina ei tarvitse omistaa samoja asioita kuin kavereilla tai pukeutua samoin kuin he.

6. Ota selvää
- Tiedä aina, mitä olet ostamassa ja millä hinnalla.
- Vertaile hintoja ja tee taustatutkimusta tuotteesta aina, kun olet ostamassa jotain isompaa,
kuten elektroniikkaa.
- Varmista ettei sinun tarvitse tehdä lisähankintoja, ennen kuin tuote toimii niin kuin haluat.

7. Ole realistinen
- Ymmärrä, että suurin osa niistä tuotteista joihin käytät rahaa - oli se sitten uusi paita, laukku tai
karkkia - eivät voi tehdä elämästäsi kertaheitolla parempaa.
- Myyjät ja mainostajat yrittävät saada sinut ajattelemaan, että kaikki ongelmasi katoavat, jos
vain käytät rahaa heidän tuotteisiinsa. Tämä ei ole totta.

8. Ole kekseliäs
- Yritä keksiä keinoja, miten pitää hauskaa ilman, että siihen kuluu paljon rahaa.
- Lainaa kirja tai elokuva kaverilta tai kirjastosta.
- Kokeile harrastuksia, jotka ovat ilmaisia, kuten kävelylenkit, kirjastot tai oleskelu puistoissa
kavereiden kanssa.
- Tee tavaroistasi persoonallisia ja käytä luovuuttasi olemukseesi.

9. Ota vastuu
- Sinulla on valta sanoa kyllä tai ei, mitä tulee omien rahojesi käyttöön.
- Vastusta kiusausta tuhlata kaikki, mitä on lompakossasi tai laukussasi.
- Yritä sanoa ei. Ainakin joskus. Ja tämän jälkeen laita rahat, joita et kuluttanut säästöön
pankkitilille.
- Mitä enemmän vastustat halua kuluttaa kaikki nyt ja heti, sitä enemmän sinulla on säästössä,
kun haluat jotain joka oikeasti on sinulle tärkeää.

10. Ole energinen ja iloinen
- Joskus kun mieli on maassa, tulee halu lähteä shoppailemaan tai tuhlata rahaa ruokaan, jotta
tulisi parempi olo. Yritä löytää asioita, jotka pitävät sinut hyvällä tuulella, oli se sitten jalkapallon
pelaaminen, musiikin kuuntelu tai soittaminen itse, kirjan lukeminen tai ulkoilu. Tee näitä myös
silloin, kun tuntuu vaikealta sen sijaan että hukuttaisit huolesi kuluttamalla rahaa.

