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NOVAC  KUPUJE  SREĆU ,  ALI  MANJE  NEGO  ŠTO  TO

MISLIMO .  BROJNA  ISTRAŽIVANJA  POKAZUJU  DA  SU

BOGATIJI  LJUDI  ZADOVOLJNIJI  SVOJIM  ŽIVOTIMA  OD

SIROMAŠNIH .  AKO  IMAMO  NOVCA ,  MOŽEMO  SE

KVALITETNIJE  HRANITI ,  VIŠE  PAZITI  NA  ZDRAVLJE ,

REDOVITIJE

SE  ODMARATI ,  LAKŠE  PLANIRATI  BUDUĆNOST  I

OPĆENITO  MANJE  BITI  OPTEREĆENI  SVAKODNEVNIM

PROBLEMIMA .  NO ,  POSLIJE  NEKOG  IZNOSA ,  U

PRAVILU  ONOG  KOJI  NAM  OMOGUĆUJE

UGODAN  ŽIVOT  SREDNJE  KLASE ,  DODATNO

POVEĆANJE  PRIHODA  NE  POVEĆAVA  SREĆU .

VJEROJATNO  JE  RAZLOG  TOMU  ŠTO  LJUDI  ČESTO

POGREŠNO  TROŠE  NOVCE  JER  KRIVO  PROCJENJUJU

ŠTO

ĆE  IM  DONIJETI  PRAVO  ZADOVOLJSTVO .  NA  SREĆU ,

NOVIJA  PSIHOLOGIJSKA  ISTRAŽIVANJA  DAJU

JASNE  SAVJETE  KAKO  OSTVARITI  VEĆE

ZADOVOLJSTVO  IZ  POTROŠENA  NOVCA .

ZAŠTO JE BOLJE KUPITI TRI ČOKOLADE

OD 100 GRAMA NEGO JEDNU VELIKU OD

300.?

BOLJE JE
AKO NOVAC
TROŠIMO NA

DRUGE
NEGO NA

SEBE.

BOLJE JE
TROŠITI NA
ISKUSTVA
NEGO NA
STVARI.

BOLJE JE
TROŠITI NA

VIŠE MANJIH
STVARI

NEGO NA
JEDNU VEĆU.

POŽELJNO JE
ODGODITI

POTROŠNJU I
IZBJEGAVATI
IMPULZIVNU

KUPNJU.

NE SMIJEMO SE
USREDOTOČITI NA

POJEDINAČNE
KUPNJE, A

ZANEMARITI
OSTALE ASPEKTE

SVOG ŽIVOTA.



KAKO ŽIVJETI

SRETNIJE I TROŠITI

PAMETNIJE?

L

BOLJE TROŠITI NOVAC NA

DRUGE NEGO NA SEBE

1.

Provedeno je istraživanje jesu li sretniji ljudi
koji novac troše na sebe ili na druge.

istraživanje je pokazalo da su znatno sretniji
oni koji troše na druge.

2.BOLJE JE TROŠITI NA ISKUSTVA NEGO

NA STVARI

Materijalne stvari će nam s vremenom dosaditi jer
se na njih naviknemo za razliku od iskustava kojih

se rado prisjećamo više puta i uvijek su nam draga.. 

3. BOLJE JE TROŠITI NA VIŠE MANJIH

STVARI NEGO NA JEDNU VEĆU

bolje nam je kupiti tri čokolade od 100g nego jednu
od 300g. Svaka manja kupnja je nova kupnja između
kojih postoji vremenska razlikakoja onemogućuje
navikavanje pa zatoviše uživamo u čokoladama od
100g nego u onoj od 300.

4.POŽELJNO JE ODGODITI POTROŠNJU I

IZBJEGAVATI IMPULZIVNU KUPNJU

Osim uživanja u kupnji neke stvari ili
iskustva,zadovoljni smo i dok zamišljamo buduće

uživanja. istraživanja pokazuju da se ljudi više vesele
godišnjem odmoru negošto uživaju u njemu.

5.NE SMIJEMO SE USREDOTOČITI NA

POJEDINAČNE KUPNJE

griješimoakose fokusiramo na to koliko ćemo
zadovoljstva izvući iz kupnje pojedine stvari ma
koliko ona velika bila

Kako maksimirati sreću
iz potrošena novca? 
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kupujemo iz razloga zadovoljenja svojih
životnih potreba
Osim toga, odlaskom u kupnju
ostvarujemo neke naše društvene
uloge, susrećemo se s ljudima koji imaju
slične interese te učimo o novim
trendovima

GLAZBA I MIRISI
IVedre pjesme bržega ritma, koje uglavnom
čujemo za
rasprodaja ili blagdanskih kupnji, povećavaju
uzbuđenje i ohrabruju na potrošnju.
Također, kad im se svidi glazba, kupci će
podcijeniti vrijeme provedeno u kupnji, a
ne svidi li im se – precijeniti.
Ugodni mirisi potiču pozitivno
vrednovanje proizvoda, potiču pretraživanje
trgovina, pa time i kupnju. Zbog svoje
evolucijske važnosti, mirisi snažno djeluju na
naše pamćenje i emocije te mogu
trenutačno djelovati na odluku o kupnji.AKCIJE I                

 REAKCIJE
Pri procjenjivanju koliko smo dobro prošli

kupujući
neki proizvod ili uslugu, trebali bismo imati na

umu: (a) koliko je cijena proizvoda
ili usluge snižena u odnosu prema redovitoj cijeni

(npr. božićni popust na perilice
za rublje od 20 %), (b) koliko dobro prolazimo sa

sniženom cijenom u apsolutnom
smislu (možemo li perilicu za rublje iste kvalitete

kupiti za nižu cijenu i od ove snižene na drugome
mjestu

Istraživanja, ali i svakodnevno iskustvo pokazuju
da se ljudi vrlo često više oslanjaju na informaciju

koliko je proizvod ili usluga „snižen“ nego je li
vrijednost koju

dobivaju kupnjom još odgovarajuća.?
.
.

U pravilu su u trgovinama proizvodi koje najčešće
kupujemo poput kruha i mlijeka u kutovima trgovine
koji su najudaljeniji od ulaza te moramo prehodati

cijelu
trgovinu da bismo ih kupili.

budući da prolazimo kroz cijelu trgovinu veća je
vjerojatnost da će nas neki proizvod privući svojim

izgledom ili pakiranjem

ZAŠTO SU KRUH I
MLIJEKO U

NAJUDALJENIJEM
KUTU TRGOVINE?



Nabava predmeta koji su nam potrebni samo
je jedan od razloga. Onamo idemo i kako
bismo izišli iz kuće te si unijeli raznolikost u
dnevnom ili tjednom ritmu. Osim toga,
odlaskom u kupnju ostvarujemo neke naše
društvene uloge, susrećemo se s ljudima koji
imaju slične interese. Mnogi od nas u
trgovačke centre odlaze bez jasne potrebe,
samo s idejom da ćemo si kupnjom  poboljšati
raspoloženje.

ZAŠTO IDEMO U TRGOVINE?

KAKO ŽIVJETIKAKO ŽIVJETIKAKO ŽIVJETI
SRETNIJE ISRETNIJE ISRETNIJE I

TROŠITITROŠITITROŠITI
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Produljenje vremena provedena u
trgovini povećava količinu potrošena
novca jer je time izglednija spontana

kupnja odnosno kupnja predmeta za koje
se odlučujemo na mjestu. Spontana

kupnja može imati dva različita oblika:
prva je neplanirana kupnja zato što

tijekom boravka u trgovini shvatimo da
nam neki predmeti trebaju, a nismo ih

planirali kupiti kada smo ušli u nju.

KAKO KUPUJEMO?

Vedre pjesme bržega ritma, koje uglavnom
čujemo za vrijeme rasprodaja ili
blagdanskih kupnji, povećavaju uzbuđenje i
ohrabruju na potrošnju. Također, kad im se
svidi glazba, kupci će podcijeniti vrijeme
provedeno u kupnji, a ne svidi li im se –
precijeniti. Neka istraživanja pokazuju da
glazba može utjecati na naše potrošačko
ponašanje a da toga nismo svjesni.

GLAZBA I MIRISI

Besplatni uzorci i prilika za isprobavanje
proizvoda dodatan su mamac za naše

novčanike. Potiču nas na kupnju jer,
zbog duboko ukorijenjena načela da

trebamo uzvratiti nekom tko nam nešto
da besplatno, imamo potrebu odužiti mu

se kupnjom proizvoda.

ISPROBAVANJE I DODIRIVANJE



KAKO ŽIVJETI
SRETNIJE I TROŠITI

PAMETNIJE

ŽIVJETI SRETNIJE 

Radite stvari koje vas čine sretnima možda neki hobiji ili bilo

kakva aktivnost koja vas usrećuje to može biti bilo što. Ali

nemojte da bude ilegalno.

TROŠITE PAMETNIJE

Kada ste u situaciji gdje imate veliku želju za nekom

materijalnom imovinom razmislite hoćete li to koristiti

nakon mjesec dana ako je odgovor ne onda bolje

preskočiti kupnju tog proizvoda.

TROŠITI PAMETNIJE DA
BUDEMO SRETNIJI

Kada vidimo koliko smo novca uštedjeli ne kupujući

proizvode koji nam ne trebaju taj novac možemo

iskoristiti da odemo na odmor, putovanje u strane

zemlje i tako ćemo stvoriti uspomene koje će ostati s

nama zauvijek. I kojih se uvijek možemo sjetiti.



KUPUJEM,DAKLE
JESAM

PSIHOLOGIJA POTROŠNJE
I IDENTITET

kupujući nešto, mi ne kupujemo samo
fizički. To za naše potrošačko
ponašanje ima nekoliko izrazito
važnih posljedica. objekt ili uslugu
nego i ideju koju oni predstavljaju.

ZAŠTO NESKLAD RJEŠAVAMO KUPUJUĆI?
U kupnju i trošenje novca vrlo se često upuštamo

onda
kada postoji nesklad između onoga što trenutačno

jesmo i onog što bismo htjeli
biti, a čini nam se da bismo taj nesklad mogli

razriješiti potrošnjom.

HRANA,PIĆE I NOVAC

Kupujemo stvari zato što nam
trebaju; hranu i piće jer nešto
moramo piti i jesti

ALKOHOL

Moje mišljenje je ne da novac nebi
trebali trošiti  na alkoholna

pića,pogotovo ako smo maloljetni

PSIHOLOGIJA U KORIST
POTROŠAČA

Stvari i usluge ne kupujemo samo zbog njihovih
osnovnih funkcija nego da
bismo sebi i drugima signalizirali vlastita uvjerenja,
stavove i socijalne identitete.
Drugim riječima, u potrošačkom društvu mi trošimo
novac kako bismo zadovoljili
psihološke potrebe koje su nam istaknute.

W W W . P R I M A N D F R I E N D L Y . C O



Kontrola psihe

                   Organizacija

Edukacija

C O N G R A T U L A T I O N S !  T I M E  F O R  C O L L E G E .

Kako živjeti sretnije
i trošiti pametnije

Moramo naučiti kontrolirati psihu i osjećaje. Moramo naučiti
šta si možemo priuštiti i što ne možemo priuštit, jer želje su jedno,

mogućnosti drugo. 

Organizacija je vrlo bitna u ljudskom životu.
Organiziranost će nam dati više i bolje rezultate,
imat ćemo više vremena i imati ćemo osjećaj da

je sve pod kontrolom.

Edukacija o trgovini, štednji i ekonomiji će
nam puno pomoći u raspoređivanju naših

financija. Također pomoći će nam da imamo
više novca i budemo sretniji i smanjiti će
šanse da budemo prevareni od nekoga.


