
\&quot;Sale\&quot; - cuvantul la moda in ianuarie
incepand cu jumatatea lui ianuarie Sibiul s-a confruntat si el cu inceputul febrei reducerilor, mai slabe e
adevarat decat in alte locuri si tari unde lumea da iama in magazine luandu-se la Harta cu preturile in
cautarea bluzei perfecte, de exemplu. Reducerile sunt specifice fiecarui sfarsit de sezon, noile colectii de
la inceputul iernii, care se vindeau la preturi destul de putin rezonabile, devenind punctele de atractie
pentru cei, ma rog, cele, care sunt suficient de inspirate sa intuiasca ce se va purta anul viitor pe vremea
asta. Cu toate acestea, nu este neaparat nevoie sa asteptam un an intreg pana sa scoatem trendul de la
naftalina, pentru ca frigul nu se termina aici, zapada si vremea rece facandu-si de cap pe la noi pana cel
putin la inceputul lunii martie. Asadar, o sesiune de cumparaturi menita sa spele depresia zilelor scurtate
si a vremii "flescaite" este perfecta in aceasta perioada. 
  
  Problema majora: bugetul 
  
  Cand vine vorba de cumparaturi cea mai mare provocare pare sa fie (si chiar este) bugetul, pentru ca
fiecare isi aloca pentru acestea atat cat ii permite plapuma, nu rare fiind cazurile de lipsa de stapanire a
femeilor mai ales, in materie de cumparaturi. Aceasta, sa-i spunem capacitate, le-a transformat (in mintea
societatii) pe toate reprezentantele Evei intr-un fel de personaje legendare, care stiu cum sa faca sa
dispara toti banii sotilor, mai ales si sa puna la dieta bugetul familiei. Tocmai de aceea, cumpatatele care
isi stabilesc pentru cumparaturi o suma in care e musai sa se incadreze, pe care le lasa reci noile trenduri
si colectii trambitate de designeri, se bucura cel mai mult de reducerile care nu se intalnesc numai in
magazinele sibiene, bucurestene sau timisorene, in cele din marile capitale ale lumii, ci si pe internet. 
  
  Secrete pe bani muuuuult mai putini 
  
  Chiar daca sibienii ar putea pleca oricand in strainatate pentru a beneficia de reducerile "adevarate" de la
altii, ma indoiesc ca toata lumea poate alege aceasta binecuvantare, fapt pentru care internetul este
"unealta" care rezolva problema celor ramasi sa se "bucure" de reducerile de pe plaiurile mioritice. Cu
toate acestea, aparitia internetului, faciliteaza intrarea in magazinele caselor de moda internationale, care
le propun pasionatilor de cumparaturi o serie intreaga de magazine virtuale, ce ii pot imbraca pe sibieni in
marci celebre care nu se gasesc pe "toate gardurile". Cu toate acestea, o privire pe paginile caselor
Valentino, Yves Saint Laurent, Chanel sau Burberry pot sa-l dezamageasca putin pe vizitator pentru ca
aici nu se vede nici o urma din cuvantul "Sales", care anunta taierea preturilor. Cu toate acestea, cele care
au vrut sa o ia pe urmele celebrului model brazilian Giselle Bundchen si sa-si achizitioneze macar un
articol Victoria's Secret, au putut beneficia de reducerile ce au fost in vigoare in magazinul virtual pana la
sfarsitul acestui weekend. De aici au putut fi cumparate, evident la reducere, rochii groase de iarna, care
incepeau si de la 20 de dolari si care rar depaseau 70 de dolari, pantaloni care costau in medie 50 de
dolari, lenjerie intima cu celebra eticheta, a carei pret incepea si de la 5 dolari si multe alte bunatati de
imbracat. Evident conditiile de transport si expediere sunt putin mai speciale, insa cumparaturile de acest
gen nu sunt de neglijat de catre amatoarele de produse deosebite. Tot de pe internet putem vedea ca putin
mai scumpe, dar tot la reduceri sunt si produsele germanilor de la Madeleine, care le imbraca pe femeile
ce vor sa se infasoare intr-un aer usor luxos. Pe pagina lor virtuala un intreg catalog le este dedicat
reducerilor, pretul articolelor de imbracaminte scazand si cu 50 de euro. Totodata, termenul de "Sales"
apare si pe site-urile H&M, reducerile practicate fiind si de 50% din pretul initial al produsului, un tricou
cu aceasta eticheta ajungand si la 4 euro, lista continuand fara probleme.
  
  Ţinutele de acasa 
  
  Cele care nu dispun de timp, de bani sa plece in strainatate la cumparaturi si cele care nu au
disponibilitate sa "circule" pe internet in cautarea acelui produs perfect, au la dispozitie mall-ul sibian,
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magazinele de cartier si cele din buricul targului, pentru a se bucura de reduceri. Cea mai mare problema
cand vine vorba de cumparaturile "sibiene" sunt materialele, pentru ca hainele confectionate din materiale
de buna calitate sunt cu adevarat greu de gasit la noi. in acest sens sunt preferate cele din fibre naturale
sau care au in compozitie cat mai multe fibre naturale. Din acest motiv frumoasele care aleg calitatea
inaintea cantitatii trebuie sa ia (si iau) acest aspect in considerare cand pleaca la "shopping", fapt pentru
care, pe langa banii de cheltuit trebuie sa mai aiba la ele si altceva: rabdare si timp. 
  
  La Sibiu, reducerile le sunt favorabile cam tuturor buzunarelor, desi multi dintre comercianti aleg doar o
gama mica de produse carora sa le taie din preturi. Cu toate acestea, in "buricul targului" cele care dispun
de cel putin 300 de lei isi pot achizitiona o tinuta care se poate incadra cu usurinta la titlul de "eleganta",
pentru ca 65 de lei trebuie sa scoata din buzunar o Eva pentru o rochie violet, cu aplicatii din blana, aflata
in trend astazi. Putin mai scump, dar dupa ce a suportat o ajustare serioasa a pretului poate fi achizitionat
un paltonas de culoarea mustarului, cu o taietura fina si eleganta, lipsit de aerul ieftin si de serie intalnit
aproape peste tot, el costand undeva la 250 de lei. Cele care vor doar sa-i dea viata unei tinute mai anoste,
sau sa o accesorizeze conform tendintelor sezonului, au la dispozitie vestele scurte de blana, care costa
tot 65 de lei, sau pot sa opteze pentru esarfe colorate care se invart in jurul a 20 de lei. 
  
  imbracate cu maxim 50 de lei
  
  Frumoasele care dispun de si mai putini bani dar care vor neaparat sa se innoiasca in anotimpul
cumparaturilor au la dispozitie magazinele second-hand care le ofera mai multe avantaje nu doar celor
care dispun de un buget stramtorat. Cumparaturile de la second-hand s-au transformat intr-un fel de
trend, aceste magazine nefiind o optiune doar pentru cele care nu isi permit sa cumpere de altundeva ci si
pentru cele care se afla in cautarea comorilor vestimentare. Un exemplu in acest sens este fashon- icon-ul
Carrie Bradshaw din nu mai putin celebrul serial de televiziune Sex and the City , care obisnuia sa-si
imbogateasca tinutele "construite" pe marginea pantofilor sai prea-scumpi Christian Louboutin, cu rochii
achizitionate de la "second". Pe langa materialele de calitate si hainele cu valoare de unicat, tot aici
cautatoarele de comori pot gasi fara probleme haine ce poarta semnatura caselor lor de moda celebre.
Asadar, nu va fi greu de descoperit de catre cea care merge "cu timp" in astfel de locuri o pereche de
jeansi Cavalli, pantaloni Diesel sau Valentino, la preturi care nu depasesc in medie 50 de lei. Cele care
prefera hainele pentru design-ul lor si nu din cauza semnaturii, isi pot achizitiona dintr-un "second-hand"
o tinuta completa, la pretul de aproximativ 50 de lei, o preche de pantaloni invartindu-se in jurul a 24 de
lei, o bluza nedepasind aceasta suma, in magazinele mai de "Doamne-ajuta".
  
  Daca decembrie este luna cadourilor pe care le facem celorlalti, ianuarie se transforma incetisor in luna
cadourilor pe care ni le facem noua, paleta ofertelor fiind foarte variata. Cu toate acestea, cuvantul
"Sales" este magic, producand in mintea femeilor dar si a barbatilor un fel de reactie isterica, ce ii face sa
cumpere la "preturi bune" ceea ce in mod obisnuit nu ar achizitiona. Tocmai din acest motiv, dincolo de
reducerile trambitate de toata lumea, dincolo de trend-urile care le transforma pe tinere in
"fashion-victims" ramane bunul gust si constiinta propriei persoane, pentru ca este usor ca pe negandite,
fara un echilibru interior orice frumoasa sa se transforme intr-o catrastrofa vestimentara.
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