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Januarudsalg – sådan spotter du de
bedste tilbud!
Januar måned er over os. Et nyt årti er påbegyndt og nytårsforsæt forsøges
opretholdt over hele landet. For de fleste butikker, hvad end disse er online
eller fysiske, betyder det samtidig også, at januarudsalget er igangsat. Ofte er
det nu, hvor meget af det overskydende lager skal sælges til stærkt
reducerede priser, så der atter kommer plads på lageret til nye og friske varer.
Januarudsalg er godt nyt for dig som forbruger. Ofte er der store
procentsatser i besparelse, og har du en smule snilde i at spotte gode tilbud,
så kan der være mange penge at spare. Hører du dog til den kategori af

forbrugere, som ikke altid er lige god til at finde frem til de bedste tilbud, så
vil vi herunder forsøge at give dig lidt gode tips og tricks til, hvordan du
forbedrer dine evner indenfor området.

Internettet øger transparensen på markedet
En af de største fordele, du som forbruger har, hvis du vælger at handle på
nettet, er den transparenshed, som nettet tilbyder dig. Det tager ikke lang tid
at klikke sig fra den ene butik til den anden, når du jagter de bedste priser.
Der findes endvidere et hav af prissammenligningssider, hvor du hurtigt kan
slå et givent produkt op for at finde den skarpeste pris. Det er dog her vigtigt
at understrege, at det ikke altid er alle forhandlere, der bliver eksponeret på
disse sammenligningssider. Derfor kan der godt være en endnu bedre pris
ude på markedet.
En af de sider, der dog formår at samle priser fra størstedelen af markedet,
er tilbudssiden tilbudskongen.dk. Her kan du løbende holde dig opdateret på
gode tilbud, store besparelser og lave priser.

Hold øje med din indbakke
Du har højst sandsynligt tilmeldt dig nyhedsbrevet hos de webshops, du
handler mest ved. Nyhedsbreve er et af de medier, som de fleste webbutikker
helliger sig til, når der skal formidles gode tilbud ud. Derfor kan det godt
betale sig at holde et skarpt øje med sin indbakke, da det bestemt ikke er
sjældent, at der her ligger gode tilbud og venter i januar måned.
Januarudsalget er, som tidligere nævnt, en måde hvorpå forretninger kan
komme af med de varer, de ikke ønsker at have på lager mere. Ved at sætte
priserne ned er forhåbningen, at det kan tiltrække forbrugere. Man skal dog
huske på, at en lavere salgspris også er lig med en lavere fortjeneste. Derfor
kan det blive en negativ forretning at betale for en masse annonceplads
rundt omkring, hvorfor at mange virksomheder benytter sig af de e-mails,
som forretningen har formået at opsamle i løbet af levetiden.
Er der en vare, som du er interesseret i, så skriv dig op til forhandlerens
nyhedsbrev. Der er gode chancer for, at du i løbet af januar vil få nyhedsbreve
omkring januarudsalget.
Hos Trendhim er der eksempelvis altid gode tilbud, hvad end kalenderen
skriver januar, juli eller december. Her kan det også betale sig at være

tilmeldt nyhedsbrevet, hvis man ønsker at være konstant opdateret omkring
de bedste tilbud.

Lad ikke et godt tilbud slippe afsted
Så snart du kommer omkring et godt tilbud, så bør du passe på med at tøve.
Det gør sig især gældende mens januarudsalget står på, da der her er en
masse tilbudsjægere, der højst sandsynligt er ude efter nogle af de samme
produkter, som du efterspørger. Der er derfor en stor sandsynlighed for, at
varen du har in mente vil blive udsolgt indenfor kort tid.
Falder du derfor over et godt tilbud, så må du ikke lade det slippe afsted. Du
risikerer blot, at prisen atter øges til salgsprisen fra tidligere.

About Trendhim
Trendhim designs fashionable, affordable and quality accessories for men. We
are based in Horsens, Denmark, but our online store is available in 18
languages across 28 countries. In the last 3 years, our talented crew
expanded from 3 to 50 employees, and we received four times the Gazelle
price for fast-growing businesses.

