
  

Jak drahé je zdarma?

  Akce,  slevy,  výprodeje  a  jedinečná  příležitost  pořídit  troje  rukavice  za  cenu  dvou.  Slovo

„zadarmo“  nás  pudově  přitahuje  a  vytváří  v  nás  pocit  neopakovatelné  příležitosti  koupit  něco

výhodněji  než ostatní.  To jestli  máme na hypotéku nebo jestli  si  můžeme dovolit  nové auto,  si

obvykle  dokážeme  spočítat.  Ale  u  slova  „zadarmo“  jako  by  nám  vypnul  mozek.  Někteří

psychologové přirovnávají tento moment k zamilovanosti. Jdeme bezhlavě po zboží, aniž bychom si

spočítali skutečné náklady a promysleli následky. 

   

   Uvědomme si, že i  každé „zadarmo“ něco stojí.  Obchodní svět  málokdy nabízí  něco,  co by

skutečně bylo výhodné pro nás, spotřebitele. A pokud se to tváří jako akce nebo příležitost, může to

být jen cesta, jak z nás vytáhnout peníze při jiné příležitosti a v jiný čas. Nenechat se omámit a

okouzlit slovem ZDARMA a obrázkem nuly je stejně těžké jako odolat tučnému dezertu. Zkrátka

na věci zdarma máme chuť. 

     Pomocí  experimentů  je dokázáno,  jak hloupě  jsme se schopni zachovat  právě  kvůli  slovu

„zadarmo“: jdete si koupit jedny ponožky z bavlny a se zpevněnou patou. Odcházíte se dvěma páry

ponožek, ale z nekvalitního materiálu a bez zpevněné paty. Proč? Zkrátka jsme v obchodě narazili

na koš s ponožkami, kde byla cedule 1 + 1 zdarma. Kvůli této akci jsme zcela ustoupili od svého

plánovaného nákupu. 

    Jak se ale bránit? Jak odolat nejen věcem, které se tváří, že jsou zadarmo, ale i dalším reklamním

pastem, které mají za úkol vytáhnout naši peněženku, a ještě navíc nám vnutit pocit, že jsme dobře

nakoupili? Představte si ženu, která drží dietu a vejde do cukrárny. Přestože má jasně definované

cíle a každé ráno říká svým chuťovým buňkám: „Ne, ne“, v cukrárně začne mozek křičet naplno:

„Ano, ano“. Proč? Protože uviděl čokoládový dort posypaný mandlemi. Víme, že to tak funguje, a

proto se na takovou situaci můžeme připravit – obcházet cukrárny velkým obloukem a v případě

chutě máme po ruce pytlík s dietními piškoty. A stejně musíme postupovat i v případě nakupování.

Nechoďte  do obchodních center,  když  nepotřebujete nic konkrétního. Před každým nákupem si

udělejte ekonomický propočet a rozhodněte se na základě vašeho rozumného rozhodnutí a ne na

základě reklamní cedule.

    Většina z nás ví, že reklama je jedna velká lež. Stále si stěžujeme, že v televizi je víc reklam než

skutečných pořadů. To, že na nás reklama působí, je ovšem naše chyba. Televizi můžeme kdykoli

vypnout nebo od ní odejít a jít se dívat na hvězdy. Záleží čistě na nás.

Článek je založen na knize Jak drahé je zdarma od Dana Arielyho, izraelského psychologa a 

ekonoma. 


