
S-a dat dezlegare la reduceri!
Fie ca vand haine sau incaltaminte, multe magazine sibiene afiseaza reduceri de cateva zeci de procente
inca din perioada Craciunului, dar de saptamana aceasta a inceput oficial sezonul de soldari. Cum haina
se schimba odata cu trecerea sezonului si ea nu trebuie sa ramana in magazine, comerciantii prefera sa
mai scada din pret si sa nu stea cu marfa nevanduta. Preturile se reduc, insa, destul de timid: la ^nceput de
la 10 - 20 de procente, apoi pana la 80. Cele mai mari reduceri vor aparea atunci cand prea putini vor mai
avea de unde alege, pentru ca vor ramane marimile extreme. Cei care sunt pusi pe cumparaturi aleg de
multe ori sa isi cumpere imbracaminte si incaltaminte din tari unde s-a iventat de mult timp sistemul de
reduceri si unele chiar sunt substantiale. 
  
  Afise colorate
  
  Reduceri de jumatate de pret sau chiar reduceri de pana la 70 la suta sunt anuntate prin afise mari lipite
pe vitrinele multor magazine din zona centrala sau din cea a Bulevardului Mihai Viteazu, unde sibienii
pot gasi acum piese de imbracaminte si incaltaminte la preturi mai mici decat in plin sezon. Şi magazinele
din Promenada Mall sunt pline cu afise colorate care anunta pe toata lumea ca a venit sezonul
reducerilor. Cu toate acestea, musteriii nu se inghesuie la cumparaturi, fie ele si cu pret mai mic decat
pana acum, mai ales ca sunt constienti cu totii ca reducerile vor dura cateva saptamani de acum inainte si
ca e posibil ca preturile sa scada si mai mult.
  
  Reduceri pana in 15 aprilie
  
  Magazinele care au dorit sa reduca pretul la produsele de iarna, in special la imbracaminte si
incaltaminte, au depus cereri la Primaria Municipiului Sibiu pentru a se incadra in perioada soldarilor,
care a inceput legal in data de 15 ianuarie. Legea prevede ca firmele sa depuna o cerere, in acest sens, cu
15 zile inainte de data inceperii perioadei de soldare, iar primul interval de acest fel are loc in fiecare an,
intre 15 ianuarie si 15 aprilie. Cea de-a doua perioada de reducere este in toamna. Şi in restul anului,
magazinele pot face promotii sau reduceri fara sa notifice acest lucru la Primarie.
  
  in Sibiu, pana in prezent, 10 firme au primit aprobare pentru 18 puncte de lucru, potrivit datelor
Primariei Sibiu. 
  
  Conform legii, in perioada soldurilor, reducerile pornesc de la 20% si pot ajunge si la 80% spre finalul
intervalului, cand comerciantii mai au inca marfa nevanduta, aceasta fiind ultima solutie pentru a scapa de
produsele care nu vor mai fi la moda in sezoanele urmatoare.
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