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 הקדמה:

בנושא  מעוניינים להרחיב את ידיעותיהם הומעל 02בקרב בני  53%לפי נתוני הלמ"ס 

 .צרכנות נבונה

אינספור החלטות כלכליות מהחלטות קטנות כמו רכישת בחיי היום יום אנו מקבלים 

 מכשיר חשמלי ועד החלטות גדולות כמו רכישת דירה.

בכל מדיה תרבות השפע שאנו חיים בה אינה מקלה, כולנו חשופים לפרסומות 

 .זכרו המטרה אינה הרכישה עצמה     אפשרית וברשתות השיווק. 

 .שמשתמשים בכספם בתבונהנים נבונים איך להיות צרכ במדריך זה אפרט

 

 :צרכנות נבונהל מדריך

 :תכננו את הקנייה

 . הגדירו מה אתם רוצים לרכוש ומה הסיבה שאתם רוצים לרכוש מוצר זה

 מה שלא מתוכנן ככל הנראה אין בו צורך.

 

 :תקצבו את הרכישה

באיזה אופן תכננו ו עדים למוצר אותו אתם רוצים לרכושדקו מה התקציב שאתם מייב

 תשלומים...בכרטיס אשראי, מזומן,  רוצים לשלם עבורו: אתם

 רכישה במזומן תמיד עדיפה.     

 .קרדיט נושאים גם ריביתבתשלומים  
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 :אפיינו את המוצר

, אם אתם לא מכירים את כל דקו אלו דברים משמעותיים עבורכם למוצר זה ב

כנסו לאתר השוואה כמו זאפ:  אפיינים של המוצר אותו אתם רוצים לרכושהמ

http://www.zap.co.il/ יטווח, משמעותם, באתר רשומים כל המאפיינים של המוצר 

 וט וידידותי.שפת כך שתהליך ההשוואה מאוד מחירים וחוות דע

צריכים צריך להיות לכם דף שבו רשום כל מה שאתם והתקצוב בסיום שלב האפיון 

 ם לרכוש.ימהמוצר אותו אתם רוצ

 טלוויזיה:תכנון לרכישת לטבלת דוגמה 

 מה דרוש עבורי המאפיין מס"ד

לפי  –טווח מחירים  1
 התקציב שלכם

022 – 1222 ₪ 

 אינטש 50 גודל מסך 0

 נדרש LEDטכנולוגית  5

4 Smart T.V לא נדרש 

 שנהמינימום  אחריות 3

 

 

 :השוו מחירים

והשוו בין המחירים ומאפייני המוצר שמציעים בחנויות במספר חנויות אתרו את המוצר 

 השונות. 

והמוצרים יש לשים לב שהמאפיינים יהיו זהים ותואמים בתהליך ההשוואה בין החנויות 

 בתהליך האפיון.ה שהגדרתם את מ

 או דמי משלוח. כמו מע"מ בדקו שאין עלויות נוספות

 

 .ם וכמה הוא יעלה לכםצריכי בדיוק איזה מוצר אתםאתם יודעים כעת 
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 :תהליך הרכישה

מתחילים את תהליך  את המוצר, תרכשווהחנות שממנה  את המוצר לאחר שבחרתם

 הרכישה.

 מספר טיפים שיחסכו לכם עלויות: יישמולפני שאתם שולפים את כרטיס האשראי 

  ,תשקלו לדחות את הקנייה אם מועד הרכישה קרוב לתקופת חגים או סוף עונה

 כי בתקופות אלו יש מבצעים והנחות שיכולים לחסוך לכם כסף.

 זו לא בושה.תתמקחו על המחיר , 

 גימור של המוצרלשימו לב קינות המוצר לפני היציאה מהחנות בדקו את ת, 

אתם רוצים להחזיר את האחריות, מה כוללת האחריות ומה קורה במידה ומשך 

 .המוצר

 "תנות חינם" וותרו על המתנה ובקשו הנחה על המוצר אותו אתם מאל תתפתו ל

 צריכים באמת.

 .תשלמו עבורו , כעת שאתם בטוחים במוצר ובמחיר

שחויבתם רק על מה שרכשתם,  בדקו את החשבוןלפני שאתם יוצאים מהחנות 

ושסכום ההורדה בכרטיס האשראי ובחשבון  שהמחיר תואם את המחיר שעל המוצר

 לסכום הרכישה.הבנק זהה 

 טיפ נוסף 

ישן שיש ברשותכם ומוצר זה תקין  אם הרכישה של המוצר החדש היא במקום מוצר

 נסו למכור אותו ולקבל עבורו כסף. ת

  .(/http://www.yad2.co.il) 0ניתן לעשות זאת באתר יד 

 .ןטרייד איבנוסף ניתן לבדוק עם החנות אם ניתן לעשות 

אל תוותרו על הכסף שלכם בקלות, 

 .ההשוואה משתלמת

 :לליווי אישי והתייעצות צרו קשר
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