
 

        

        

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

28.11.2019 

BlackFriday - Ο 5λογος προκειμένοσ να απουύγετε πλασματικές αγορές 

Ο  ζεζκφο ηεοBlackFriday, θαηά ηνλ νπνίν ηα θαηαζηήκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ δηαθεκίδνπλ 

πνιχ δειεαζηηθέο πξνζθνξέο ζε επηιεγκέλα πξντφληα γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εκεξψλ, 

αληηκεησπίδεηαη απφ πνιινχο θαηαλαισηέο σο επθαηξία γηα αγνξέο. 

Η Ε.Ε.Κ.Ε. ζπζηήλεη ζηνπο  θαηαλαισηέο λα είλαη ηδηαηηέξσο πξνζεθηηθνί θαη λα κε 

δειεάδνληαη απφ θαηλνκεληθά εληππσζηαθέο πξνζθνξέο νη νπνίεο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

κπνξεί λα είλαη παξαπιαλεηηθέο.  

Η Έλσζε Εξγαδνκέλσλ Καηαλαισηψλ Ειιάδαο, πξνηείλεη ηελ ηήξεζε πέληε θαλφλσλ πνπ 

δηαζθαιίδνπλ φηη νη θαηαλαισηέο δελ ζα πέζνπλ ζχκαηα “πξνζθνξψλ”:  

1. Να θάλνπλ έξεπλα αγνξάο θαη λα ειέγρνπλ φρη κφλν ηελ ηηκή (αξρηθή θαη λέα) αιιά 

θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. Επίζεο λα αλαδεηνχλ ζην δηαδίθηπν ηελ ηηκή ηνπ 

πξντφληνο πνπ πξφθεηηαη λα επηιέμνπλ βάζεη θσδηθνχ ή αξηζκνχ κνληέινπ, ψζηε λα 

είλαη βέβαηνη φηη ε ηηκή πνπ έρνπλ εληνπίζεη είλαη ε πην ζπκθέξνπζα. 

2. Να νξηνζεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ κε ιίζηα ηηο αγνξέο πνπ 

πξφθεηηαη λα θάλνπλ, νη νπνίεο  ζα ζπκβαδίδνπλ κε ηνλ πξνζσπηθφ ή νηθνγελεηαθφ 

ηνπο πξνυπνινγηζκφ απνθεχγνληαο αιφγηζηεο δαπάλεο 

3. Να ελεκεξσζνχλ γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηνπο φξνπο ηεο ζπλαιιαγήο ηνπο φηαλ 

αγνξάδνπλ πξντφληα κε δφζεηο. Ιδίσο γηα αγνξέο κε πηζησηηθή θάξηα, λα είλαη πάληα 

ελεκεξσκέλνη γηα ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο 

4. Τα πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ αξρηθή ηηκή θαη ηελ ηηκή πξνζθνξάο (φρη ην 

πνζνζηφ έθπησζεο). Πξνζνρή! Σηηο πξνζθνξέο ζπρλά αλαγξάθεηαη φηη δελ γίλνληαη 

αιιαγέο, γη’ απηφ εάλ κεηαληψζεηε, δελ έρεηε ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο 

5. Να δεηάλε πάληα ηελ απφδεημε γηα ηα πξντφληα πνπ έρνπλ αγνξάζεη. Σε πεξίπησζε 

πνπ ην πξντφλ είλαη ειαηησκαηηθφ θαη ζειήζνπλ λα ην επηζηξέςνπλ ή λα ην αιιάμνπλ, 

ε επίδεημε ηεο απφδεημεο είλαη απαξαίηεηε.  

Καιφ ζα ήηαλ λα γλσξίδνπλ φινη φηη ε  θαηαλαισηηθή θξελίηηδα πνπ κε ηερληθέο marketing 

δεκηνπξγνχλ κεγάινη παξάγνληεο ηνπ εκπνξίνπ (ΒlackFriday, άλνηγκα θαηαζηεκάησλ ηηο 

Κπξηαθέο, ιεπθέο λχθηεο θ.ιπ.) έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ππνζπλείδεηε άζθεζε ςπρνινγηθήο 

πίεζεο ζηνλ θαηαλαισηή, ν νπνίνο αηζζάλεηαη φηη “πξέπεη” λα εθκεηαιιεπηεί ηηο πξνζθνξέο 

ζπεχδνληαο ζηα καγαδηά.   

Γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα, παξάπνλν ή θαηαγγειία, πνπ αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο ζαο, 

κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηελ Έλσζε Εξγαδνκέλσλ Καηαλαισηψλ Ειιάδνο. 
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