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Moje milá, 

Během sezony se v obchodech objevuje spousta slev. V podstatě každou sezonu, 

během různých svátků, prázdnin, během Black Friday a pak především těsně 

po Vánocích.  

Pokud člověk nákupy ve slevách pojme chytře, představují možnost, pořídit 

si výhodně skvělé kousky do šatníku. Ovšem pokud si nedáme pozor, naopak 

se nám nakupování v období slev může řádně prodražit. V tomto e-booku pro tebe 

mám několik tipů, jak ve slevách nakupovat tak, aby ti to peníze opravdu šetřilo. 

Využiješ je při nákupech online i v kamenných prodejnách. Doufám, že ti tento e-

book pomůže a děkuji ti za tvoji přízeň.  

 

Hanka Bulíčková 

stylunaproti.cz 

 

Jsem módní stylistka a několik let už píšu blog Stylu naproti. 

Pomáhám ženám, které jsou zoufalé, protože nevědí, co na sebe. Učím je oblékat 

se v běžném životě tak, aby jim to slušelo, cítily se samy sebou, a oblékání 

pro ně bylo co nejsnazší. 

Móda je pro mě koníčkem celý život a moc mě baví dělit se o svoje zkušenosti 

s ostatními. S velkou vděčností a pokorou k osobnosti žen dnes nabízím služby, 

které se snažím přizpůsobovat každé ženě na tělo tak, aby mohla světu ukázat, 

jak moc je jedinečná a skvělá! 

https://stylunaproti.cz/sluzby-a-cenik/
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Chyba č. 1 - Kupujeme to, protože je to levné 

Ani to moc nechceme, moc se nám to nelíbí, asi to ani moc nepotřebujeme, 

ale přece to tam za ty peníze nenecháme! Však 5 triček jen za 250 Kč, to je přece 

extrémně výhodná koupě! 

   

Chyba č. 2 - Procházíme nahodile každou slevovou nabídku 

Na mail nám přistane nabídka nějakého eshopu, tak ji otevřeme a rolujeme, 

rolujeme, rolujeme… až nás to přestane bavit, a nic si stejně nekoupíme. 

   

Chyba č. 3 - Nenakupujeme v době, kdy se nám opravdu chce 

Nakupujeme proto, že jsou slevy. Ne proto, že nakupovat chceme, 

nebo potřebujeme. Takže nás to mnohdy vůbec nebaví. 

     

Chyba č. 4 - Nakupujeme v časovém presu 

Rychle to projet, něco tam naházet a koupit. Ale nákupy nemohou být efektivní, 

když není čas a prostor nad nimi trošku přemýšlet. Případně nekoupíme nic, 

protože není zrovna čas. 

    

Chyba č. 5 - Věříme reklamám 

O 75 % levnější? Tak to beru! Přece by ten obchodník nelhal… Nebo jo? Ne každá 

slevová nabídka je fakt výhodná. 

    

Chyba č. 6 - Kvůli nízké ceně odpouštíme drobné chyby 

Stoprocentně mi to nesedí, tady se trochu páře podšívka, ale za ty prachy… 

 

Takže jak na to, abychom tyhle chyby nedělaly?  
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Jako v čemkoliv jiném, také u nakupování platí, že je nejefektivnější, postupovat 

systematicky a připravit se trošku s předstihem. 

  

Krok č. 1 - Projít šatník a udělat si seznam 

Pokud si projdeme šatník a napíšeme si seznam věcí, které chceme doplnit, 

pomůže nám to zaměřit pozornost správným směrem. Nákupy bychom měli začít 

až s tímto seznamem. Díky tomu nepořídíme věci, které vůbec nepotřebujeme, 

nebo které se nám k ničemu stejně nebudou hodit. 

   

Krok č. 2 - Připravit si dopředu věci, co se nám líbí 

Před slevami můžeme využít možnosti eshopů přidávat si oblečení do oblíbených 

a počkat si, jestli spadnou do slev. Většinou jsou u jednotlivých kusů oblečení 

srdíčka, na která stačí kliknout a potom už oblečení najdeme v oblíbených nebo 

na seznamu přání jako třeba tady na Aboutyou.cz.  

 

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=88a9c5ac&a_bid=e5b7aaf8&desturl=https%3A%2F%2Fwww.aboutyou.cz%2Fp%2Fabercrombie-fitch%2Fsaty-7590479
https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=88a9c5ac&a_bid=e5b7aaf8&desturl=https%3A%2F%2Fwww.aboutyou.cz%2Fp%2Fabercrombie-fitch%2Fsaty-7590479
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Krok č. 3 - Zajištění pohodlí a dostatku času 

Na nákupy je také dobré vyhradit si dostatek času a nakupovat, pokud na to máme 

náladu a klid. Pokud budeme neustále odbíhat k jiným povinostem, ztratíme 

koncentraci a zapomeneme, proč jsme se na nějaký kousek zrovna dívali. Stejně 

tak nejsou příjemné nákupy v obchodním centru, když máme hlad, bolí nás nohy, 

jsme otrávení z práce, nebo bychom jednoduše raději v tu chvíli trávili čas jinak. 

 

Krok č. 4 - Filtrování a hledaní pouze toho, co chceme 

Nikoho nebaví procházet všechny nabídky kousek po kousku. Pokud však budeme 

vědět, že sháníme černé kotníkové boty, jednoduše si v daném eshopu 

vyfiltrujeme pouze černé kotníkové boty. Všechny eshopy rozšířené filtry nabízejí 

a je dobré je používat. Můžeme si nastavit veškeré parametry – materiál, barvu, 

typ obuvi a často třeba i výšku podpatku nebo cenové rozpětí. 

Stejně tak v kamenné prodejně hledáme v regálech pouze konkrétní typ obuvi 

nebo určitý kousek oblečení. Nikdy bychom neměli pátrat po více věcech naráz. 

Jinak se naše pozornost bude tříštit a nebude nás to bavit. 

   

 

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=88a9c5ac&a_bid=e5b7aaf8&desturl=https%3A%2F%2Fwww.aboutyou.cz%2Fp%2Fabercrombie-fitch%2Fsaty-7590479
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Slevy často svádí ke zbytečným nákupům. Podlehneme velké slevě, řekneme si, 

že za ty prachy to přece v tom obchodě nenecháme, a pak nám to jen leží ve skříni. 

Částečně nám může pomoci předchozí bod, ale přesto jsou dvě situace, 

kdy potřebujeme ještě další pomůcku: 

   

Situace č. 1 - Narazili jsme na něco, co potřebujeme. 

Když narazíme na kousek, který máme na svém nákupním seznamu, položme 

si otázku, jestli bychom si ho koupili i za plnou cenu. Opravdu se nám líbí nebo 

je kupujeme jen proto, že jsou levné?  

 

 

 

 



 
 

8 
 

Situace č. 2 - Narazili jsme na něco, co nepotřebujeme 

Během nákupů se nám snadno může stát, že si budeme chtít koupit i věci, které 

nemáme na nákupním seznamu. Při hledání roláku třeba najdeme ve slevách 

zajímavou halenku. Co teď?  

   

 Líbí se nám to? 

Opět je potřeba si ujasnit, jestli se nám to opravdu líbí. Fakt po téhle žluté halence 

toužíme, nebo ji chceme jen proto, že stojí 180 Kč? 

   

 Budeme to nosit? 

Hodí se nám to do šatníku? Je to náš styl a budeme to mít k čemu nosit? Jestli 

si kvůli těm vzorovaným kalhotám za 450 Kč musíme pořídit 3 jednobarevná trička 

a k tomu novou jarní bundu, rozhodně to není výhodný nákup! 

   

 Odpovídá to našim nárokům na kvalitu? 

Má pro nás dané oblečení adekvátní kvalitu? Jasně, šaty z výprodeje za 300 Kč zní 

lákavě, ale neodpovídá té ceně i kvalita? Stačí nám, když ty šaty vydrží jen tři 

praní? (Pokud ano, je to v pořádku.) 

   

 Sluší nám to? 

Sedí nám oblečení střihově i barevně? Když nám nebude stoprocentně sedět, 

stejně ho nebudeme nosit. 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

 
Obchodníci jsou u nás bohužel často dost vy… kutálení. Obchodníci třeba před 
slevami zboží zdraží a ve slevách pak stojí stejně jako původně. Jak se před tímto 
chránit?  

    

Možnost č. 1 - Sledování ceny zboží dopředu 

Pokud máme zboží v oblíbených, můžeme si třeba udělat screenshot obrazovky, 
abychom měli někde uložené, kolik věci před slevami stály. 

   

Možnost č. 2 - Ověřování ceny 

Pokud objevíme zajímavý kousek, pomůže nám zadat jeho název do Google 
a podívat se, za jakou cenu ho nabízí jinde. Pokud nenajdeme ten samý kousek, 
stačí se podívat, v jakých cenových relacích se u dané značky oblečení pohybuje. 
Jestli nabízí značka běžně kabáty kolem 3 tisíc, asi nejde věřit tomu, že u tohoto 
obchodníka stojí kabát původně 7 tisíc. 
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1. Pravidelné sledování oblíbeného eshopu nebo obchodu 

Asi časově nejnáročnější varianta je, že budeme pravidelně koukat na svůj 

oblíbený eshop nebo do svého oblíbeného obchodu. Můžeme mít vyhlídnuté 

kousky na seznamu přání a čekat, jestli nespadnou do nějaké slevy. 

   

2. Přihlášení k odběru novinek 

Každý obchod obvykle nabízí možnost přihlásit se u něj k odběru newsletterů. 

V takovém případě nám potom určitě přijde s předstihem mailem upozornění, 

že obchod nějakou slevovou akci nabízí a můžeme se na ni připravit.  

   

3. Sociální sítě 

Obchodníci rádi na svých sociálních sítích o slevách a speciálních akcích informují. 

    

4. Sledování kalendáře 

Jak je nějaký svátek nebo významný den, určitě ho obchodníci rádi využijí 

ke slevové akci. Hojně využívané je MDŽ, Den dětí, Valentýn, 1. máj, apod. Předem 

určitě počítej s akcí Black Friday, která připadá na 24. listopadu. Slevy ale většinou 

začínají už týden dopředu a další týden pak i pokračují. Jedny z největších 

výprodejů jsou potom po Vánocích, a také se vyprodává sezónní zboží vždy 

na konci zimy, na konci jara a na konci podzimu. 
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1. Obchodní domy 

Ať už kamenná nákupní centra nebo internetové obchodní domy jako About You, apod. 

Výhodou je koncentrace více značek na jednom místě, a často také doprava i vratka zdarma. 

  

2. Konkrétní značky a řetězce 

V kamenných prodejnách i na eshopech.  

   

3. Lokální butiky 

Různé obchůdky ve vašem městě. Výhodou mohou být neokoukané kousky oblečení 

a ne příliš známé značky. Nevýhodou zase trošku vyšší ceny kvůli vysokým maržím. 

   

4. České značky a tvůrci 

Spousta malých značek dbá na kvalitu použitých materiálů, jiné zase sází na originalitu. 

V případě návrhářů i na zajímavý design.
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Teď už bys měla vyzrát na různé záludnosti během slev a dokázat akce využít ve svůj 

prospěch. Mysli na to, že slevy nejsou ani tak od toho, nakoupit levně, ale spíš si 

výhodně pořídit oblečení, které je pro nás třeba normálně finančně hůř dostupné. 

Tak ať se ti poštěstí nějaký úlovek ukořistit! 

Pokud je to pro tebe stále příliš těžké, nebo na nákupy oblečení jednoduše nemáš 

čas, můžeš také využít službu asistované online nákupy, při které ti ráda udělám 

rešerši oblečení z různých eshopů podle tebou zadaných kritérií. 

Pokud toužíš po stylovém šatníku, který bude dobře fungovat, a u kterého 

každého ráno nebudeš zoufale postávat s tím, že nemáš co na sebe, sleduj můj 

blog, kam pravidelně přispívám články z oblasti módy. 

Nebo využij mých služeb stylistky! Třeba konzultace a třídění šatníku, kde spolu 

probereme tvoji skříň, a já ti dám nějaké tipy, co a jak nosit, co už raději vytřídit, 

a co si naopak do šatníku pořídit, aby pro tebe bylo oblékání jednoduché a vždy 

ti to slušelo. 

 

Přeju ti hodně radosti z budování svého stylu a přeju ti, abys vždy odcházela 

z domu s dobrým pocitem ze sebe samé. 

 

 

 

Tvoje osobní stylistka 

Hanka Bulíčková

https://stylunaproti.cz/asistovane-online-nakupy/
https://stylunaproti.cz/sluzby-a-cenik/
https://stylunaproti.cz/trideni-a-konzultace-vaseho-satniku/
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BUĎ V OBRAZE A NENECHTE SI NIC UJÍT: 

 
 

 

 

 

Sleduj mě na sociálních sítích: 

 

 

https://stylunaproti.cz/sluzby-a-cenik/
https://www.facebook.com/stylunaproti.cz
https://stylunaproti.cz/sluzby-a-cenik/
https://stylunaproti.cz/sluzby-a-cenik/
https://stylunaproti.cz/sluzby-a-cenik/
https://stylunaproti.cz/sluzby-a-cenik/
https://stylunaproti.cz/sluzby-a-cenik/
https://cz.pinterest.com/stylunaproti/
https://stylunaproti.cz/sluzby-a-cenik/
https://www.instagram.com/stylunaproti/

