איזו שמחה,
עשית כרטיס מועדון...

שלחו לך פלייארים
מלאים במבצעים...

חשבת שתקבל
הפתעות ומתנות...

בחשבונית החודשית קיבלת
את ההפתעה האמיתית...

הכל היה טוב ויפה

עכשיו נראה אותך משתחרר מזה...

ככה עושים לחברים?

מה עם הכרטיס חבר מועדון ,עוד לא הצלחת להפטר ממנו? שילמת ביוקר עבור
חתיכת הפלסטיק הזאת ,שכאילו מוזילה לך את המחיר המופקע שגם ככה הם
לוקחים אחרי ההנחה" .כרטיס חבר מועדון"  .עם חברים כאלה ,מי צריך אויבים...
עשה לעצמך טובה ותשתחרר ממנו .חבר אמיתי לא עושק אותך!

קונה חכם לא קונה אהבת חינם!...
בלי טריקים ,בלי שטיקים.

חדש! צומת כנות ,רח' האדום 24
אשדוד ,אזור התעשייה רח' בעלי המלאכה 6
ירושלים ,רח' בית הדפוס  27גבעת שאול
בני ברק ,אזור התעשייה רח' הקישון 5
מגדל העמק ,א .התעשיה הדרומי ליד האצטדיון
קרית ביאליק ,אזור התעשיה רח' הנס מולר 6

למה לשלם יותר

חלב אחד ,שתי לחם...

קורנפלקס
חינם!
נראה שווה המבצע הזה...

"אדוני ,זה חינם
בקנייה מעל  500שקל!"

קורנפלקס חינם...

זה מספיק?

ועכשיו?

מתי תלמד
שחינם עולה ביוקר

אז מה ,עוד פעם הצליחו לטרטר אותך? היה כתוב "קורנפלקס חינם" ואתה כמו פתי
רצת בשמחה לקבל קורנפלקס בחינם שמסתבר שעלה לך נורא יקר! מתי תלמד
שכל פעם שהם כותבים "חינם" ,אתה צריך לקנות עוד  20מוצרים שבכלל לא תכננת
לקנות? זה לא מטופש?!

רק מה שצריך ,והכי בזול
בלי טריקים ובלי שטיקים.

חדש! צומת כנות ,רח' האדום 24
אשדוד ,אזור התעשייה רח' בעלי המלאכה 6
ירושלים ,רח' בית הדפוס  27גבעת שאול
בני ברק ,אזור התעשייה רח' הקישון 5
מגדל העמק ,א .התעשיה הדרומי ליד האצטדיון
קרית ביאליק ,אזור התעשיה רח' הנס מולר 6

למה לשלם יותר

 6בקבוקי מי טוניק מתנה
מישהו בטוח ישתה את זה...

 4רוטב צ'ילי במתנה...
באמת משתלם...

 2חב' ממרח בוטנים מתנה,
נו ,שיהיה בבית...

מארז פתיתים טחונים מתנה,
נמצא כבר מה לעשות עם זה...

שונא מתנות יחיה!

את הכוכבית פספסת ,מה? כוכבית קטנטנה בסוף ה" -מתנה" .מאחוריה בדרך
כלל מתחבאות ההכשות הקטנות' :בקנייה מעל' ,'...בתוספת ' ,'19,90בהתחייבות',
'בהצטרפות'' ,למימוש רק בימי שישי' .מתנות זה באמת דבר נחמד .רק שהפילנטרופ
מאמריקה כבר מת מזמן.

רק מה שצריך ,והכי בזול
בלי טריקים ובלי שטיקים.

חדש! צומת כנות ,רח' האדום 24
אשדוד ,אזור התעשייה רח' בעלי המלאכה 6
ירושלים ,רח' בית הדפוס  27גבעת שאול
בני ברק ,אזור התעשייה רח' הקישון 5
מגדל העמק ,א .התעשיה הדרומי ליד האצטדיון
קרית ביאליק ,אזור התעשיה רח' הנס מולר 6

למה לשלם יותר

סוף כל סוף הגעת לקופה

בנתיים הנעימו לך את הזמן
עם מוצרים מפתים

התור קצת מתעכב

מסטיקים בטעם פסיפלורה

מארז שוקולד משרוקית

עוד פעם נפלת?

הם ראו שקשה לבלבל אותך עם מבצעי " "1 +1ו "רק היום" ,אז הם המציאו טריק
חדש! למכור לך כל מה שאתה ממש לא צריך בתור לקופה 40 .סוגי מסטיקים,
 5סוגי סכיני גילוח ,ממתקים ,אקדחי ים ,בלונים ,חסר רק שגם ימכרו לך ביטוח
חיים ליד הוופלות ...תגיד זה נשמע לך רציני? אתה בסופרמרקט או ב ?.....למה
לעשות לך את זה? בדקה האחרונה לפני הקופה ,להגדיל את החשבון?

קונה חכם לא קונה בלונים!...
בלי טריקים ,בלי שטיקים.

חדש! צומת כנות ,רח' האדום 24
אשדוד ,אזור התעשייה רח' בעלי המלאכה 6
ירושלים ,רח' בית הדפוס  27גבעת שאול
בני ברק ,אזור התעשייה רח' הקישון 5
מגדל העמק ,א .התעשיה הדרומי ליד האצטדיון
קרית ביאליק ,אזור התעשיה רח' הנס מולר 6

למה לשלם יותר

שמעת על המבצע
חומוס בשקל?

וואו!

באתי מקצה העיר
בשביל זה!

ושאר המוצרים בעגלה
גם במבצע?

אה ,על הדרך עשיתי
קניה ,שיהיה בבית...

מבצעים
שיפילו אותך!

עוף בשקל ,חומוס בשקל ,גלידה בשקל ...אם הכל עולה שקל איך זה שבקופה
שילמת פי  2מכרגיל? תעשה ניסיון :בפעם הבאה תבוא לסופר עם  20מטבעות של
שקל ,ותראה עם כמה מוצרים תצא! כדי שלא תקבל טלפון ממנהל הבנק שבחשבון
שלך נשאר רק שקל ,פשוט תפסיק לקנות "מבצעים" .יישארו לך הרבה שקלים בכיס!

קונה חכם לא קונה בלונים!...
בלי טריקים ובלי שטיקים.

חדש! צומת כנות ,רח' האדום 24
אשדוד ,אזור התעשייה רח' בעלי המלאכה 6
ירושלים ,רח' בית הדפוס  27גבעת שאול
בני ברק ,אזור התעשייה רח' הקישון 5
מגדל העמק ,א .התעשיה הדרומי ליד האצטדיון
קרית ביאליק ,אזור התעשיה רח' הנס מולר 6
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הקולה 1+1
ב' -חינם-כאן'!

האטריות במבצע
ב' -הכי -זול'!

הטיטול בחצי מחיר
ב' -דיל וחצי'!

חצילים ב 2-שקל ב' -חינם לי'!

לא נשאר לי כסף לדלק הביתה!

אוהב לטייל?

מילא אם הדלק היה זול ,אבל המחירים שלו בשמיים! אתה מתרוצץ מסופר
לסופר ,תגיד לאבא שלך יש תחנת דלק? תפסיק לרוץ אחרי המבצעים המדומים
ותתחיל לקנות חכם! יישאר לך כסף לטייל עם המשפחה בארץ במקום בסופרים.

קונה חכם לא מתפתה.
בלי טריקים ,בלי שטיקים.

חדש! צומת כנות ,רח' האדום 24
אשדוד ,אזור התעשייה רח' בעלי המלאכה 6
ירושלים ,רח' בית הדפוס  27גבעת שאול
בני ברק ,אזור התעשייה רח' הקישון 5
מגדל העמק ,א .התעשיה הדרומי ליד האצטדיון
קרית ביאליק ,אזור התעשיה רח' הנס מולר 6

למה לשלם יותר

יופי ,הנה הרוטב
במבצע

אקח גם את המצות
מהמבצע...

יום שישי היום!

וזה הליקר שגם היה
רשום במבצע

אדוני ,המבצע הסתיים אתמול...
המצות במבצע עוד שבוע!

חשבון בבקשה...
אחד רוטב מהמבצע

מה קורה שם?!

סליחה ,אבל גם המצות האלו
לא במבצע...

ערבבו אותך בקופה?

טוב ,יש גבול לכל תעלול! יום שישי ,כולם ממהרים ,בזמן שתור שלם של אנשים
עצבניים עומד מאחוריך ,הקופאית מודיעה לך" :המבצע נגמר!"" ,המבצע לא התחיל",
"המבצע של חברה אחרת " .תגיד ,גם בפרסומים שלהם עם הריבועי מוצרים בעיתון
הם מספרים לך ש "המבצע נגמר"? הגיע הזמן להפסיק לצאת פראייר!

קונה חכם לא קונה בלונים!...
בלי טריקים ובלי שטיקים.

חדש! צומת כנות ,רח' האדום 24
אשדוד ,אזור התעשייה רח' בעלי המלאכה 6
ירושלים ,רח' בית הדפוס  27גבעת שאול
בני ברק ,אזור התעשייה רח' הקישון 5
מגדל העמק ,א .התעשיה הדרומי ליד האצטדיון
קרית ביאליק ,אזור התעשיה רח' הנס מולר 6
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מ

בצע

מ

בצע

מ

בצע

שלום אבא ,מה קנית?

מבצ

ע

מ
מ

בצע

בצע

אז מה היה לנו?

קניתי חמש עשרה מוצרים בזול
וכמה דברים ,כרגיל...

כמו תמיד ,טיטולים ,אטריות

אני לא מאמין,
איך יצא כל כך יקר?

שלא תצא פראייר!

תגיד ,אם "רק השבוע" הם מוכרים לך  15מוצרים בזול ,מה זה אומר לגבי יתר הארבעת
אלפים מוצרים על המדפים? שהם מוכרים לך אותם במחיר "הרגיל" .כלומר :יקר ...ומה
יקרה בשבוע הבא? הבמבה תהיה יקרה יותר אבל הטחינה זולה ,או שהטחינה תהיה
יקרה יותר והבמבה זולה? מי יכול לתכנן תקציב קניות מזון למשפחה ככה! אתה לא
חייב לחכות למודעת הרשתות עם  15ריבועים קבועים של בלוף .כשאתה קונה במקום
שמוכר הכל בזול כל הזמן כל יום ,כל השנה  -אתה לא צריך לנחש מה יהיה בזול.

בלי טריקים ובלי שטיקים

חדש! צומת כנות ,רח' האדום 24
אשדוד ,אזור התעשייה רח' בעלי המלאכה 6
ירושלים ,רח' בית הדפוס  27גבעת שאול
בני ברק ,אזור התעשייה רח' הקישון 5
מגדל העמק ,א .התעשיה הדרומי ליד האצטדיון
קרית ביאליק ,אזור התעשיה רח' הנס מולר 6
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רגע ,אדוני ...אל תלך!

לא ,תודה...
אני לא צריך.

שמעון! כמה מטאטים
הצלחת כבר למכור?

מגיע לך זוג גרביים ב 10 -שקל!

חכה רגע! מגיע לך
מטאטא ב 49-שקל!

המטאטים הלכו
אצלי יופי!

טוב ,תביא שניים

אצלי הסרדינים
תקועים!

עשו עליך קופה
בקופה?
יופי .רעיון נהדר .הם לא הצליחו למכור את הגרביים במדף אז דחפו לך את זה בקופה...
אתה הרי לא צריך את זה .זה מיותר .מה יקרה מחר? ...אנשי השיווק ימשיכו לחשוב!

קונה חכם לא קונה מוצרים מיותרים
בלי טריקים ובלי שטיקים!

חדש! צומת כנות ,רח' האדום 24
אשדוד ,אזור התעשייה רח' בעלי המלאכה 6
ירושלים ,רח' בית הדפוס  27גבעת שאול
בני ברק ,אזור התעשייה רח' הקישון 5
מגדל העמק ,א .התעשיה הדרומי ליד האצטדיון
קרית ביאליק ,אזור התעשיה רח' הנס מולר 6
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הנה הרשימה...
תוסיף לרשימה
גם חצילים!

 4סבון כלים  1 +מתנה
זה ממש משתלם!

וואו ,איזה מבצע,
זיתים ב 2-שקל
בקניה מעל ₪ 250

אוי ,זה ממש שווה
 2+2מתנה!*
*לחברי מועדון

פעם אחרונה שאני
שולחת אותך לקנות!

הריטואל הזה כבר חוזר על עצמו שנים ...שולחים אותך לקנות עם רשימה ברורה ואתה
כל פעם חוזר עם דברים מוזרים שעד פסח הבא אין מי שיאכל .סתם ,כי היה מבצע אז
קנית .חשבת פעם כמה כסף הוצאת רק על הפיתויים האלו ,זה נראה לך משתלם?

קונה חכם לא מתפתה
בלי טריקים ובלי שטיקים!

חדש! צומת כנות ,רח' האדום 24
אשדוד ,אזור התעשייה רח' בעלי המלאכה 6
ירושלים ,רח' בית הדפוס  27גבעת שאול
בני ברק ,אזור התעשייה רח' הקישון 5
מגדל העמק ,א .התעשיה הדרומי ליד האצטדיון
קרית ביאליק ,אזור התעשיה רח' הנס מולר 6

למה לשלם יותר

