continuu? Tocmai pentru ca fondurile lor nu sunt
suficiente. Dumneavoastra ati decis asta. Nu fiti modesti.
Apreciati filmele bune cu actori celebri ? Va
felicit. Dar pentru difuzarea lor este nevoie de bani. Banii
vin din pauzele din timpul filmului mult apreciat. Ca
urmare un film bun atrage multe reclame la fel de bune.
Pentru ca toate sunt reglementate pe lumea asta si
televiziunile au un supreveghetor : Consiliul NaŃional al
Audiovizualului care urmareste incadrarea emisiilor tv in
lege. Adica daca un post „ mai sare calul” cu reclamele
depasind numarul permis de lege sau daca un altul
prezinta informatii denaturat sau nu respecta regulile din
audiovizual atunci CNA il pune la punct cu o amenda sau
poate chiar decide suspendarea emisiei cum a fost cazul
OTV.
Asa cum vedeti fiecare nas isi are nasul , chiar si
in audiovizual.
Stiti cum se spune: o televiziune buna are
reclame bune. Priviti reclamele pentru ca va pot spune
multe despre o televiziune!

Cultura creditului
Creditele au devenit deja o parte importantã din
viaŃa noastrã. Avem credite care nu ne lasã sã „respirãm”
, avem credite care ne manâncã deja jumãtate din salariu
şi datoritã cãrora nu mai vedem nici o scãpare din
coşmarul în care am intrat. Cum am ajuns aici ?
Se pare cã o bunã categorie de români au
credite. Acesta este în principiu un lucru bun pentru
ambele pãrŃi : bancã şi creditat. Economia creşte prin
infuzia de bani, omul este bucuros cã are lucrul pe care la dorit , banca cã are clienŃi şi face profit. Totul pare a fi
in ordine dar este doar o aparenŃã.
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MulŃi dintre cei care au apelat la credite le-au
fãcut pornind de la o bazã greşitã : veniturile din
momentul creditãrii. Pentru cei dependenŃi doar de
salariu a fost de multe ori fatal, mai ales dacã aveau
venituri mici. În momentul în care acel salariu a fost
ameninŃat de alte plãŃi crescute la energie, gaze sau
mâncare ca urmare a scumpirii vieŃii , rata de plãtit la
bancã a devenit o povarã. Ceea ce pãrea suportabil
brusc a devenit nesuportabil. Ca urmare mulŃi oameni şiau pierdut bunurile rãmânând şi cu datorii. InflaŃia foarte
mare de pânã acum câŃiva ani a contribuit şi ea la acest
fenomen. Astfel pentru cã nu au luat în considerare mai
mulŃi factori oamenii s-au ales cu o pagubã.
Ceea ce a lipsit pentru ca aceste lucruri sã nu se
întâmple este cultura creditului. PopulaŃia nu este
obişnuitã încã sã lucreze cu banca , cu noŃiunile bancare.
De ruşine multi oameni de la Ńarã spun cã au înŃeles ceea
ce scrie în contractele pe care le semneazã dar de fapt
nu este aşa. Chiar BNR a intervenit în aceastã direcŃie
impunând anumite caractere pentru contractele bancare
şi anumite mãrimi. Nici Oficiul pentru ProtecŃia
Consumatorului nu duce lipsã de plângeri împotriva
bãncilor. Poate cã şi rigiditatea de care dau dovadã
acestea în înŃelegerea creditorului este mai mare decât în
alte pãrŃi ale uniunii. Banca doreşte sã fie bancã şi nu un
partener într-o relaŃie cum este în economiile bine
aşezate. Practic la noi banca nu urmãreşte decât profitul.
Nu îl consilieazã pe client, nu îl ajutã cu informaŃii, nu
este deschisã spre alte opŃiuni care pot conduce la
suportabilitatea ratei de cãtre acesta. ÎncercaŃi sã mergeŃi
la o bancã româneascã sã cereŃi ca timp de un an sã
aveŃi o ratã mai micã apoi timp de doi ani sã plãtiŃi mai
mult astfel încât dupã trei ani sã reveniŃi la rata normalã.
Vã spun direct rãspunsul : nu se poate. Întrebarea mea
este de ce ? De ce banca nu vrea ca eu, clientul ei, sã nu
pot returna împrumutul, fãrã sã fie o povarã pentru familia
mea şi în acelaşi timp sã fiu un bun platnic? Pentru cã
bãncile româneşti nu au cultura creditului. Ele nu ştiu sã
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fie aproape de client : abia acum învaŃã şi învaŃã greu
când profitul curge.
Cultura creditului ar fi trebui sprijinitã în formarea
ei în special de cãtre bãnci. Un client educat care
cunoaşte riscurile dar şi avantajele tinde sã fie mai
ponderat, sã gândeascã variantele şi opŃiunile, sã
evalueze posibilitãŃile. Un astfel de client va şti cã un
credit cu dobândã redusã în primul an presupune o
dobândã mai mare în anii urmãtori şi poate calcula singur
dacã poate suporta rata. El va fi mai atent la
comisioanele ascunse şi va fi mult mai competent în a
aprecia serviciile bancare. Informarea publicului în
vederea creãrii deprinderilor necesare în economia de
piaŃã este o datorie nu numai pentru banci ci şi pentru
guvern şi instituŃiile sale. Numai aşa se poate forma o
culturã a creditului şi putem intra într-o normalitate
economicã.

Slalom printre mãrci
Pentru cã fiecare dintre noi deja suntem
cumpãrãtori profesionişti putem deosebi uşor o marcã de
alta. Ne pot place pantofii Q dar nu şi cei produşi de Y ,
salamul G dar nu slamul M , cãrŃile lui Z dar nu şi cele ale
lui K. Practic singuri facem o selecŃie de marci.
Marca unui produs este reprezentatã de orice
denumire, simbol sau alt mijloc folosit pentru a identifica
originea unui produs.
Marca de serviciu este utilizatã pentru a identifica
un serviciu iar marca de fimã pentru a identifica un
complex de produse şi servicii.
Facem alegerile noastre în funcŃie de nume. Ele
ne spun istorii , ne dau statut şi ne reprezintã. În funcŃie
de strategia de marketing a fiecarei companii putem avea
mãrci diferite pentru produse diferite sau o singura marcã
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pentru toata gama de produse.
Indiferent de alegerile noastre marca impune şi
se impune. Sã spunem cã avem nevoie de o masinã. Ce
fel de masinã vom alege, ce ne va influenŃa decizia de
cumpãrare ? Sigur pe lângã altele şi marca. Putem sã
ajungem foarte bine la aceeaşi destinaŃie în acelaşi timp
şi într-un Porsche dar şi cu un Logan . Dar marca .... ei
bine marca spune ceva. Ea este cea care ne „vinde „ pe
noi în ochii celorlalŃi parteneri de trafic , a vecinilor şi de
ce nu în faŃa celor dragi. Ajungem sã ne identificam cu
unele mãrci, sã se creeze compatibilitãŃi. Suntem oameni
de Logan deci iubim lucrul practic , ieftin si bun. Avem un
Porsche deci suntem asociaŃi cu succesul economic , cu
puterea şi de ce nu cu un anumit orgoliu. Daca
funcŃioneazã sau nu aceste asocieri ... dumneavoastrã
rãmâne sã decideŃi.
Ideea unei societãŃi de consum este de a oferi
alternative , cât mai multe mãrci pe acelaşi palier de
produse , de preŃ şi statut. Companiile au simŃit asta şi se
vand sub mai multe denumiri . De multe ori avem acelasi
produse dar sub mãrci diferite oferite de acelaşi
producãtor. E drept cã în domeniul auto e mai rar cazul
dar existã : credeŃi cã sunt diferenŃe vizibile între un Seat,
Skoda şi un Volkswagen când ele sunt deŃinute de
acelaşi concern , dezvoltate în aceleaşi laboratoare , cu
motorizãri identice ba mai mult folosind o platformã
comunã ? Sigur ca da ! De marcã ! Niciodatã un deŃinãtor
de Seat nu se va compara cu unul de Skoda pentru cã se
considerã din „ altã categorie” . Ei bine se pot compara.
Asta credeŃi dumneavoastrã pentru ca asta aŃi fost fãcut
sã credeŃi : de marketing.
Mãrcile sunt teritoriul de joacã favorit al
marketingului. Folosind imagini, poveşti de succes ,
alegorii si opinii , marketingul manipuleaza percepŃia
fãcând ca douã maşini absolut identice sã fie percepute
de public diferit doar pe baza unui singur element :marca
! Utilitatea este aceeaşi , preŃul aproape la fel dar marca
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diferitã, Practic cumpãrãtorul când face o alegere
cumparã odatã cu produsul şi „povestea” lui. Una e sa
porŃi Adidas şi alta Nike, acelaşi produs , altã poveste...
DiferenŃele tehnologice dintre produse sunt
nesemnificative în marea majoritate a domeniilor. În afara
noutãŃilor
tehnice
revoluŃionare
plutim
într-o
standardizare şi într-o uniformizare „spartã” doar de
mãrci. Acesta sã fie viitorul tehnologic al omenirii sau
doar tehnologiile actuale conduc pe acest drum ?
Indiferent cum ar fi marca este deocamdatã adevarata
putere care vinde un produs. Dumneavoastrã ce marcã
favoritã aveŃi?

Ce plãteşti aia primeşti
Existã o vorbã în popor care spune cã : „ ce
plãteşti aia primeşti”. Sã vedem dacã o asfel de abordare
este actualã şi în lumea corporaŃiilor guvernate de regele
numit profit.
Existã mai multe categorii de cupãrãtori. Azi vom
face o incursiune doar în rândul acelora pentru care
preŃul este elementul principal al deciziei de cumpãrare.
De multe ori vã auziŃi prieteni cã au plãtit pentru
un produs sau serviciu şi el nu s-a ridicat la standardul pe
care aceştia îl aşteptau. Este un lucru firesc în ziua de
azi. Dacã vrei sã cumperi un pantof bun sau un trening
bun nu te aştepta ca in piaŃã sã gãsesti marfã de aceeaşi
calitate ca cea dintr-un magazin specializat. Nu contest
cã de multe ori in piaŃã gãseşti lucruri bune la un preŃ
rezonabil dar nici o companie de talie mare nu vinde
produse exclusiviste, de marcã, la tarabã. Sã fim serioşi !
Cât de puŃinã cunoaştere a economiei sã ai ca sã înŃelegi
cã Adidos nu este Adidas şi nici Puomo nu este Puma !
Conteazã mereu de unde cumperi. Un comerciant cât de
cinstit ar fi el şi oricât de bine ar avea sursele de
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aprovizionare nu se va putea compara niciodatã cu un
magazin specializat sau cu un supermarket. Pur şi simplu
nu joacã în aceeaşi ligã ! E firesc ca un multiconglomerat
sã poatã sã vândã la preŃuri mici , uneori chiar pe
adaosuri foarte mici doar pentru a „rupe piaŃa” pentru cã
are în spate o mulŃime de angajaŃi , de relaŃii şi de
legãturi de afaceri. Nu este matematic posibil ca un mic
comerciant cu un magazin sã poate face acelaşi lucru
dacã nu este foarte specializat. Deci nici dumneavoastrã
sã nu vã aşteptaŃi sã gãsiŃi superoferte în piaŃã pentru
simplul fapt cã matematic şansele sunt foarte mici ! În
piaŃã gãsim mãrfuri de calitate medie şi modestã pentru
care plãtim puŃini bani şi care au datoritã acestui fapt
şanse mult mai mari sã se strice.
Uneori opŃiunile sunt lângã noi şi nu le vedem.
Doreşti produse de foarte bunã calitate, chiar mãrci de
renume dar nu ai bani sã le cumperi? Atunci cautã cu
atenŃie oportunitãŃile pe care chiar mecanismele pieŃei le
oferã. Astfel la începutul toamnei dar şi la începutul
primãverii marile magazine şi marile reŃele de magazine
au reduceri. Procentele pot ajunge pânã la uluitoare
valori de 90% !! E adevãrat cã un produs cu o astfel de
reducere poate costa mai mult ca unul similar cumpãrat
din piaŃã dar credeŃi-mã cã nu se comparã din punct de
vedere al calitãŃii. Nu va observa nimeni cã tricoul
dumneavoastra are un model de anul trecut sau cã
pantofii sunt tendinta de acum o varã. Şi chiar de va
observa de multe ori este şic sã fi puŃin „ în urmã” mai
ales în domeniul modei unde totul este atât de relativ.
Banii fac totuşi diferenŃa. Un produs de renume cumpãrat
chiar şi de la solduri tot produs de renume rãmâne. A fost
fãcut sub aceleaşi standarde dar a avut ghinionul sã
ajungã pe raft într-un moment nu prea prielnic pentru
vânzãtor dar prielnic pentru tine.
La cumpãrãturi se aplicã de minune proverbul
care zice „ sã îŃi iei vara sanie şi iarna cãtuŃã „ nu numai
pentru cã este mai practic dar şi pentru cã este mai ieftin,
mult mai ieftin !
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Am trecut cu toŃii prin experienŃa produselor turceşti şi
acum ştim cã ce plãteşti aia primeşti dar uneori chiar şi
excepŃiile sunt cele care întãresc afirmaŃia.
Aşadar cât eşti dispus sã plãteşti pentru
urmãtorul produs pe care îl vei cumpãra ? Gândeşte bine
înainte de rãspuns...

Foloseşte-te de ei
ViaŃa este o luptã continuã. Luptãm pentru un trai
mai bun, pentru pâinea de pe masã, pentru copii noştri şi
de ce nu şi pentru noi. Când avem atâtea pe cap fiecare
ban economisit este binevenit. Sunt mulŃi români care nu
au deprins încã „apucãturile” occidentale în ceea ce
priveşte gestionarea propriilor bani. De prea multe ori
lãsãm de la noi numai sã fie bine , dãm un bãnuŃ
cerşetorului de la colŃ care ne cere zilnic ca o maşinã
stricatã „sã îşi ia şi el o pâine „ cu toate cã e în putere şi
locuri de muncã sunt dacã vrei sã munceşti. De prea
multe ori cumpãrãm produsele la preŃul afişat cu toate ca
suntem conştienŃi cã preŃul este mincinos. Nu avem ce
face, asta este pare a fi mentalitatea în care ne zbatem
cu toŃii sau mare parte dintre noi. Ba se poate! De ce sã
dau uşor din buzunar banul pe care l-am câştigat cu greu
pentru cã mie nu îmi dã nimeni de pomanã ! Banul meu ,
câştigat prin muncã, trebuie sã fie dobândit tot la fel : prin
muncã de convingere , prin satisfacŃia mea dupã
cumpãrarea produselor etc.
Eu zic sã ne folosim şi noi de ei !Cine sunt ei ?
Cei care doresc banii noştri ! E adevãrat cã uneori pare a
fi o luptã în zadar , pentru cã monopolurile sunt rigide,
birocratice şi uneori ilogice dar cu cei mici mãcar ne
putem pune. Mã refer la cei care ne ”scot” banii din
portofel zilnic prin piatã, pe la magazine , pe la firmele
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care ne oferã diverse servicii. Uşor de zis dar greu de
fãcut. Ei bine nu este aşa. Sã vã dau câteva exemple.
O metodã simplã care funcŃioneazã este aceea
de a cumpara mai rar dar mai mult. Astfel fãcând piaŃa de
la o tarabã putem cere un preŃ special , pentru cã suntem
clienŃi fideli care cumpãrã mult ! O altã metodã este sã
beneficiem de cardurile de fidelizare de la magazine. Ele
ne pot aduce reduceri , nu spectaculoase dar benefice
pentru buzunarul oricui. Cupoanele de reducere sunt o
metodã la fel de bunã ca cele descrise mai sus. Putem
economisi ceva bani pentru un produs care l-am cumpãra
în condiŃii normale la un preŃ mai mare.
PromoŃiile şi ofertele speciale sunt o Ńintã pentru
toŃi. Zilnic sau chiar sãptãmânal , magazinele introduc
produse diverse la vânzare cu preŃuri mai mici. Aceste
preŃuri nu vor fi permanente deci sã nu vã aşteptaŃi sã le
mai vedeŃi curând. Deci recomandarea mea este sã
beneficiaŃi de ele cât de repede se poate asta bineînŃeles
dacã vã sunt şi necesare. PromoŃiile şi ofertele speciale
se preteazã foarte bine la produsele alimentare. Pornind
de la datele statistice care spun cã acestea sunt cele
care afecteazã în cea mai mare mãsurã bugetul unei
familii sunt şi cele care trebuiesc urmãrite cu cea mai
mare atenŃie.
Cea mai spectaculoasã metodã de a economisi
bani o constituie deschiderea de noi magazine. Atunci
„curg” ofertele speciale, promoŃiile şi preŃurile de
inaugurare. Toate sunt folosite pentru a atrage clientela.
Vã recomand sã nu rataŃi deschiderile mai ales când este
vorba de magazine mari sau de magazine care aparŃin
unor reŃele de magazine. Nici inaugurarea unor malluri nu
este de evitat. Principiul este acelaşi de mai sus numai
cã în acest caz avem de-a face cu efortul concertat al
mai multor vanzãtori. Cea mai ritmicã metodã de
economisire este aceea de acumpãra în extrasezon.
Astfel pentru produsele de iarnã beneficiati de reduceri
semnificative primãvara iar pentru produse de varã
toamna.
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FolosiŃi-vã deci de ei, de metodele de marketing
pe care le aplicã. În fond nu este ilegal ci numai un mod
deştept de a economisi bani.

Cum se furã legal
Daca o persoanã furã de la altã persoanã un bun
şi este descoperitã atunci pe baza dovezilor poate
suporta consecinŃele faptelor sale putând ajunge pânã la
închisoare. Ei bine nu acelaşi lucru se întâmplã în lumea
perfidã a firmelor !
Sã zicem cã ai o firmã care produce biscuiŃi. Firma ta are
doar douã modele de ambalaj la 250 de grame şi la 500
de grame. La fel are şi concurenŃa. Eşti în competiŃie cu
câteva sute de alte firme. ReŃeta ta de biscuiŃi nu este
nici cea mai bunã şi nici cea mai proastã. PreŃul tãu de
vanzare este de 1 RON la pachetul de 250 de grame şi 3
RON la pachetul de 500 grame. De obicei rata profitului
este undeva la 15%. Mergând pe aceeeaşi direcŃie nu
poŃi dezvolta firma, nu poŃi creşte, nu poŃi fi competitiv.
Marea majoritate a managerilor ar gândi astfel : sã scadã
costurile, sã optimizeze transporturile, sã optimizeze
structura personaluilui, sã gãseascã materii prime la un
preŃ mai mic etc. Ce face însã un manager şmecher ?
Nimic din toate acestea.
El va aplica o metodã care la prima vedere este
banal de simplã : schimbã gramajul produsului respectiv
pãstrând mãrimea ambalajului. Sã mã explic : clientul
cunoaşte produsul, cunoaşte mãrimea ambalajului şi ştie
preŃul de vânzare al produsului. Deci aici nu se poate
acŃiona gândeşte managerul şmecher. Singurul lucru de
fãcut în viziunea sa este de a pune mai puŃin produs
astfel încât clientul sã nu bage de seamã. Pentru cazul
nostru pachetul de biscuiŃi de 250 de grame va deveni un
pachet de 230 de grame. Practic scoate un biscuite. Nu
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se simte la greutate cand clientul pune mâna pe produs
şi nici când consumi produsul. E o greutate relativ micã.
Ei bine banii rezultaŃi din aceastã schimbare sunt însã
mulŃi. Practic preŃul de vânzare ar trebui sã fie de 0.92
RON dar el va rãmâne 1 RON. Astfel producãtorul a
bãgat în buzunar 0.08 RON pe fiecare pachet. Adicã a
crescut adaosul lui comercial cu 8% la fiecare produs. La
1000 de pachete vândute incaseazã suma de 80 de
RON. Peste 100.000 de pachete deja se ajunge la cifre
frumoase. Din ce sunt scoase : din nimic ! Din înşelarea
legalã a clientului.
Pentru a fi acoperit producãtorul scrie pe loturile
produse cu un biscuite mai puŃin noul gramaj diminuat de
230 de grame. Ceea ce a fãcut el este legal din punct de
vedere comercial dar de fapt ascunde o fraudã !
Cumpãrãtorii au fost înşelaŃi crezând cã primesc ceea ce
au primit de la început dar nu este aşa.
Astfel avem supermarketurile pline de produse
atipice în gramaj. Cutiile de detergenŃi aveau acum câŃiva
ani 600 de grame pentru a ajunge acum la 450 de grame
sau 500 de grame, muştarul era ambalat la 100 de grame
pentru al gãsi azi la 70 de grame, iaurtul era standardizat
practic cu gramajul mic la 150 de grame pentru a gãsi
acum o varietate de la 125 de grame la 145 de grame şi
exemplele pot continua.
Ce vreau sã de monstrez cu aceastã pledoarie
pentru atenŃie ? Faptul cã sunt firme şi firme , produse şi
produse. Dumneavoastrã atunci când cumpãraŃi trebuie
sã ŃineŃi cont si de aceste aspecte care uneori scapã
atenŃiei noastre. M-a pacãlit ani de zile la gramaj firma X
atunci nu îi mai cumpãr produsele. La un moment dat
cineva de la firma respectiva va înŃelege mesajul şi
practica lor va înceta sau firma va dispãrea.
AtenŃie deci la „furturile” legale ale companiilor.
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Despre carduri
Cardurile au intrat de la o vreme în viaŃa noastrã
de zi cu zi. Le folosim sã primim salariile sau sã ne facem
cumpãrãturile. Ce se ascunde în spatele micilor
deptunghiuri de plastic vom încerca sã aflãm astãzi.
Primul lucru care trebuie ştiut despre carduri este
faptul cã ele nu sunt decât o interfaŃã, o legãturã între noi
şi banii noştri. Pentru a avea un card este nevoie sã
existe contul din spatele acestuia. Practic atunci când
depunem cererea de eliberarea a unui card solicitãm şi
constituirea contului de card. Cele douã elemente
lucreaza împreuna şi sunt inseparabile.
De fiecare datã când facem o tranzacŃie cu cardul de fapt
dãm o comandã pentru contul de card aferent. Practic le
zicem banilor cum sã se mişte.
Pornind de la funcŃiile principale existã douã
tipuri de carduri mari : de debit şi de credit.
Cardurile de debit sunt cele care pot fi alimentate
cu bani din salarii sau alte venituri. Cu ele se pot face
cheltuieli doar pânã la valoarea sumei depuse în card.
Deci ceea ce intrã în cont este şi ceea ce iese din cont.
Nimic în plus.
Cardurile de credit sunt cele prin care banca ne
acordã un credit , indiferent de numele şi forma lui. Deci
noi folosind un card de credit folosim din banii bãncii deci
ne împrumutãm. Fiecare card de credit are o serie de
caracteristici de care ar fi înŃelept sã Ńinem cont pentru cã
altfel vom plãti mai mulŃi bani. Alimentarea cardului de
credit se face prin depuneri sau prin transferuri bancare.
Datoritã vieŃii economice tot mai complexe pot
exista carduri bancare care sã îndeplineasca ambele
funcŃii de debit şi de credit. Acestea au apãrut din dorinŃa
bãncilor în special de a oferi cât mai multe servicii pe
acelaşi instrument de platã. Astfel putem avea un card de
salarii , de debit, care sã aibe şi funcŃie de creditare în
valoare de câteva salarii sau pânã la un plafon de
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