Black Friday 2018 - mai sunt douÄƒ sÄƒptÄƒmÃ¢ni pÃ¢nÄ
Ã®ncepe nebunia reducerilor
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Ziua cu cele mai mari ÅŸi mai multe reduceri din an se apropie cu paÅŸi repezi. DeÅŸi tradiÅ£ia este ca evenimentul sÄƒ f
organizat în a patra zi de vineri din noiembrie, Black Friday 2018 este programat anul acesta pe 16 noiembrie, însÄƒ unii
retaileri extind ofertele pe parcursul întregului weekend, ba chiar ÅŸi pe perioade mai lungi, cu atât mai mult, cu cât la nivel
internaÅ£ional cea mai mare zi de reduceri este stabilitÄƒ pentru 23 noiembrie.

eMag dÄƒ startul discounturilor de sfârÅŸit de an
AnunÅ£ul privind data organizÄƒrii Black Friday 2018 l-a fÄƒcut eMag, care de altfel a adus în România acest concept în urm
ÅŸapte ani. Succesul uriaÅŸ al campaniei de reduceri din 2011 a adus eMag în topul vânzÄƒrilor online, iar ceilalÅ£i retaile
ales rapid sÄƒ copieze reÅ£eta, astfel cÄƒ în fiecare an, în luna noiembrie, majoritatea operatorilor din comerÅ£ vin cu
discounturi mai mari ca de obicei. eMag a ales data de 16 februarie pentru ediÅ£ia din acest an a Black Friday: ?Vrem sÄƒ
avem timp ca pânÄƒ la minivacanÅ£a de 30 noiembrie - 1 decembrie - când va fi, cÄƒ variazÄƒ în fiecare an - sÄƒ livrÄƒm t
singurÄƒ zi de Black Friday?, a anunÅ£at Iulian Stanciu, CEO-ul eMag. Printre produsele care se regÄƒsesc în oferta de Blac
Friday a eMag se numÄƒrÄƒ televizoare, telefoane, laptopuri, produse din categoria Fashion È™i articole sportive, electrocas
accesorii pentru casÄƒ ÅŸi grÄƒdinÄƒ, produse de îngrijire personalÄƒ pentru adulÅ£i ÅŸi copii, mobilÄƒ, jucÄƒrii ÅŸi an
eMag a avut peste 2 milioane de produse la reducere, bÄƒtând practic toate recordurile.

ToÅ£i marii retaileri organizeazÄƒ Vinerea NeagrÄƒ!
AnunÅ£ul fÄƒcut de eMag a fost semnalul pentru ceilalÅ£i retaileri de pe piaÅ£Äƒ, care la rândul lor au început sÄƒ îÅŸi po
propriile campanii de reduceri. Printre marile magazine care organizeazÄƒ Black Friday peste trei sau patru sÄƒptÄƒmâni se a
Altex, Flanco, F64, Cel, PC Garage - pe segmentul de electrocasnice ÅŸi IT - sau Fashion Days, Answer, Hervis, Otter,
Deichmann, DyFasfhion, La Famme etc. pentru produse din categoria fashion. Anul trecut, cele mai multe cumpÄƒrÄƒturi de
Black Friday au vizat produse din gama IT&C È™i fashion, valoarea tranzacÅ£iilor online fiind de 150 milioane euro, cea ma
mare tranzacÈ›ie înregistratÄƒ fiind de 37.400 lei.

AtenÅ£ie la escrocii online!
Pentru cÄƒ cele mai multe sesiuni de shopping se fac online, este recomandat sÄƒ aveÅ£i mare grijÄƒ atunci când faceÅ£i as
tranzacÅ£ii, deoarece în aceastÄƒ perioadÄƒ apar ÅŸi foarte multe escrocherii. AÅŸadar, este important sÄƒ nu oferiÅ£i de
cardul dumneavoastrÄƒ decât dacÄƒ pagina de platÄƒ este securizatÄƒ, certificatul SSL fiind deÅ£inut de orice magazin onli
legal, dar nu ÅŸi de falÅŸii comercianÅ£i. De asemenea, este recomandat sÄƒ ignoraÅ£i mailurile de la companiile necunos
care vÄƒ trezesc suspiciuni.
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