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Cześć!
Wspaniale, że widzimy się ponownie!
Wydatki świąteczne spędzają sen z powiek, jeśli nie masz na nie
budżetu ani planu. Dlatego razem z Netto w cyklu NIE ZMARNUJ
ŚWIĄT przychodzimy z pomocą! Podpowiadamy, jak wygospodarować
odpowiednią sumę pieniędzy i sprytnie zrobić wszystkie konieczne
zakupy, aby świętować i zarazem nie zbankrutować.

Zacznij od świątecznego budżetu,
bowiem od ilości pieniędzy zależy to,
na ile możesz sobie świątecznie
pozwolić. Jak go wygospodarować? Ile
powinien wynosić? Co powinno być
najpierw, lista wydatków i potrzeb czy
określenie sumy pieniędzy?
Ważne, aby zarobione w ciągu miesiąca pieniądze rozdzielić
na cztery mniejsze części!
Dzięki podzieleniu swoich zarobków zabezpieczasz stałe koszty
utrzymania siebie i rodziny, dbasz o bezpieczeństwo finansowe, masz
środki na duże lub niespodziewane wydatki oraz wytchnienie
i cieszenie się życiem na miarę swoich możliwości finansowych.
Razem z Netto mamy dla Ciebie dalsze wskazówki, aby świętować na
miarę swoich możliwości finansowych. Wszystko po to, aby utrzymać
dobrą kondycję domowego budżetu mimo świątecznych wydatków.
Do dzieła!

Dominika Nawrocka i
www.kobietaipieniadze.pl

1

Budżetowanie
Budżetowanie to sprawdzony sposób na zarządzanie pieniędzmi.
Dzięki tej metodzie zyskujesz pewność, że niezależnie od
wysokości swoich zarobków, zabezpieczasz ważne aspekty
codziennego funkcjonowania swojej rodziny!
Kluczowa zasada budżetowania to rozdzielanie comiesięcznych zarobków
wg następującego planu:

Budżet nr 1: Życie (60%)
Comiesięczne koszty utrzymania rodziny

60% tego co zarobiłeś w danym miesiącu przeznacz na bieżące utrzymanie. Zapłać z tych
pieniędzy ratę za mieszkanie, czynsz, opłać media i wszystkie kluczowe zobowiązania, a za
resztę jedzenie i inne potrzeby. Jeśli dzisiaj 60% nie wystarczy ci na to wszystko, przyjrzyj
się krytycznie swoim wydatkom.

Budżet nr 2: Bezpieczeństwo (20%)
Środki na ochronę finansową rodziny teraz i w przyszłości

Pandemia pokazała jak ważne jest mieć pieniądze na wypadek utraty pracy lub choroby.
Tzw. poduszka finansowa jest potrzebna każdej rodzinie, dlatego odkładaj na ten cel co
miesiąc 20% tego co zarabiasz. Jak zgromadzisz taką ilość środków, która pokryje trzy
miesiące kosztów życia rodziny, zajmij się gromadzeniem pieniędzy na przyszłość.
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Budżet nr 3: Duże wydatki (10%)
Pieniądze na zaplanowane lub nieprzewidziane wydatki

Dużych wydatków w ciągu roku jest naprawdę sporo: naprawy, zakupy, remonty, wyjazdy,
uroczystości. Jeśli na ich sfinansowanie weźmiesz pieniądze z budżetu "Życie" okaże się, że
może zabraknąć na bieżące potrzeby. Dlatego istnieje budżet "Duże wydatki", aby
spokojnie i na miarę swoich możliwości finansowych sprostać tym wyzwaniom.

Budżet nr 4: Przyjemności (10%)
Każdy człowiek potrzebuje radości i wytchnienia

Codzienne decyzje czy przeznaczyć pieniądze na potrzeby czy zachcianki są frustrujące.
A co powiesz na osobną pulę pieniędzy tylko na przyjemności? Potrzebujesz wytchnienia
i na to potrzebne są środki. Dzięki budżetowaniu znajdą się co miesiąc i na ten cel, to 10%
z pensji.

Gdy już znasz zasadę budżetowania pora na pytanie:
Z KTÓREGO BUDŻETU WZIĄĆ PIENIĄDZE NA WYDATKI ŚWIĄTECZNE?

W związku z tym, że wydatki świąteczne nie są stałym i comiesięcznym
kosztem, sfinansuj je z budżetu na "Duże wydatki"!
To najlepsze rozwiązanie, dzięki któremu nie zabraknie pieniędzy na stałe opłaty,
utrzymanie przez resztę miesiąca. Nie przerwiesz też dbania o zabezpieczenie finansowe
rodziny, a przy tym znajdziesz środki na relaks przed lub po Świętach.
Jeśli będziesz chciał sfinansować Święta z codziennego budżetu "Życie" może się okazać,
że stracisz bieżącą płynność finansową. W takich momentach wiele osób sięga po
pożyczki i tak stara się ratować.
Aby uniknąć takiej sytuacji, zastosuj budżetowanie. Na świąteczne wydatki przeznacz
środki z budżetu "Duże wydatki". Rób zakupy i świętuj na miarę swoich finansowych
możliwości.
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Kalkulowanie
Doskonałym narzędziem do pracy
na liczbach jest nasz bezpłatny
kalkulator budżetu domowego!
Dzięki pracy z kalkulatorem opracowanym dla
Ciebie w programie Excel możesz zobaczyć,
jakimi kwotami możesz dysponować w danym
miesiącu w poszczególnych budżetach.
Pobierz go dzisiaj na swój komputer,
a następnie: wpisz miesięczne zarobki,
następnie sprawdź ile pieniędzy znajdzie się
do dyspozycji w budżecie "Duże wydatki".

LISTA KONTROLNA
JAKĄ KWOTĄ
DYSPONUJESZ W TYM
MIESIĄCU W BUDŻECIE
"DUŻE WYDATKI"?
CZY MASZ
ZAPLANOWANE INNE
DUŻE WYDATKI W TYM
MIESIĄCU?
JEŚLI NIE, ILE W TAKIM
RAZIE MASZ PIENIĘDZY
NA ORGANIZACJĘ ŚWIĄT
W TYM ROKU?
ZAPISZ KWOTĘ!

Jeśli w grudniu nie masz już innych planów
i zaplanowanych dużych wydatków, jest to
maksymalna kwota do wydania na organizację
Świąt.

Liczby pokazują, jaką
masz realną kondycję
finansową.
Wystarczy, że
skorzystasz z prostych
narzędzi, a zyskasz
kontrolę i spokój!
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Planowanie
Kiedy już wiesz, jaką kwotę możesz przeznaczyć w tym roku
na świąteczne wydatki, przyszła pora na kolejne wyzwanie.
Jak zrobić zakupy, aby nie rezygnować z marzeń o smacznych
i pełnych niespodzianek Świętach? Z pomocą przychodzi Netto,
najprawdopodobniej najtańszy dyskont w Polsce!
W pierwszej kolejności zrób listę potraw na Wigilię i kolejne dni. Na tej
podstawie powstanie skrupulatna lista zakupów, odliczona kwota pieniędzy
z budżetu świątecznego i dopiero możesz ruszać na podbój sklepowych
półek.
ZAKUPY TO COŚ WIĘCEJ NIŻ WYJŚCIE DO SKLEPU. LICZY SIĘ
STRATEGIA I PLAN DZIAŁANIA!

Warto także skorzystać z pomocy samych sklepów. Netto oferuje swoim
klientom aplikację mobilną Netto+, w której możesz sprawdzić ceny i zapisać
listę zakupów. Natomiast w drukowanej gazetce znajdziesz cały system
promocji na sezonowe produkty, dzięki którym możesz realnie zmniejszyć
rachunek końcowy i zmieścić się w budżecie.

NETTO OFERUJE SWOIM
KLIENTOM APLIKACJĘ MOBILNĄ
NETTO+, W KTÓREJ MOŻESZ
SPRAWDZIĆ CENY I ZAPISAĆ
LISTĘ ZAKUPÓW.

W DRUKOWANEJ GAZETCE NETTO
ZNAJDZIESZ CAŁY SYSTEM
PROMOCJI NA SEZONOWE
PRODUKTY, DZIĘKI KTÓRYM
MOŻESZ REALNIE ZMNIEJSZYĆ
RACHUNEK KOŃCOWY I ZMIEŚCIĆ
SIĘ W BUDŻECIE.

5

Netto wspiera!
Netto to wartościowy partner w zarządzaniu budżetem domowym,
bo dzięki ofercie tego najprawdopodobniej najtańszego dyskontu
w Polsce możesz trzymać dyscyplinę wydatkową.

„Dyskontowe Asy Tygodnia” i "Dyskontowe Asy Dnia" to cykl
promocji dla klientów Netto, którzy regularnie odwiedzają sklepy tej
sieci!
W każdym tygodniu w sklepach Netto znajdziesz kilkanaście produktów
codziennego użytku w znacznie niższych cenach lub w opcji multibuy
(im więcej sztuk produktu tym niższa cena). Natomiast w ramach tzw.
„jednodniówek” – każdego dnia jeden produkt jest dostępny w szalenie niskiej
cenie! Najwytrwalszych od czwartku do końca weekendu czeka Wielki Finał
Tygodnia, podczas którego znajdzie najlepsze promocje.
Netto to także duży wybór produktów innych niż spożywcze. Rozważ
odwiedzenie i tych półek szukając prezentów dla najbliższych
w konkurencyjnych cenach!

SPRAWDŹ TUTAJ AKTUALNE SUPER OFERTY!
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Dobra lista
zakupów
KROK 1: W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZRÓB
LISTĘ POTRAW NA WIGILIĘ I KOLEJNE DNI
KROK 2: NA TEJ PODSTAWIE POWSTANIE
LISTA POTRZEBNYCH PRODUKTÓW
KROK 3: LISTĘ PODZIEL NA KATEGORIE:
ŚWIEŻE I PAKOWANE
KROK 4: ZRÓB LISTĘ ZAKUPÓW NA
PODSTAWIE WYSELEKCJONOWANYCH
PRODUKTÓW

Pamiętaj, że kupujesz oczami i emocjami!
Kolory, zapachy, atrakcyjność opakowań i wiele jeszcze innych czynników
wpływa, że w sklepie nagle stajesz się małym dzieckiem, które ciągłe wołają
„Chcę to i to!” Dlatego z pomocą przychodzi limit pieniędzy na zakupy
i konkretna lista zakupów.
LISTA ZAKUPÓW TO TAKŻE ESTYMACJA KOSZTÓW, ABY NA CHŁODNO
SPOJRZEĆ NA LICZBY I POTRZEBY!
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Krok 1: lista dań
Wypisz dania, które przyrządzisz na Wigilię i Boże Narodzenie

Wigilia

Boże Narodzenie
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Krok 2: lista produktów
Wypisz produkty, których będziesz potrzebować do gotowania

Wigilia

Boże Narodzenie
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Krok 3: lista produktów
Podziel produkty wg następujących kategorii, a następnie sprawdź co już masz w domu.
Wykreśl z listy produktów to czego nie musisz już kupować.

Świeże

Pakowane
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Krok 4: lista zakupów
Wyselekcjonowane produkty wypisz i sprawdź online lub w gazetce ich ceny.

MÓJ BUDŻET ŚWIĄTECZNY TO:..................................................................

Produkt

Ilość

Suma:

Cena

Sklep
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Wspaniałych
i spokojnych
Świąt!
Razem z Netto wiemy, że zbliżające Święta będą dla Ciebie
spokojne i beztroskie, bo na miarę twoich finansowych
możliwości.
Pamiętaj o tym, że najważniejszy jest czas z spędzony z rodziną,
uważność i radość! Ciesz się z tego co dzisiaj masz, nawet jeśli będą
to skromne Święta. Ważne, aby były w zgodzie z Tobą i Twoim
portfelem.
Unikaj pożyczania pieniędzy, aby kupić za nie prezenty. Bądź sprytny,
korzystaj z dobrych ofert i wsparcia, jakie daje każdego dnia Netto,
najprawdopodobniej najtańszy dyskont w Polsce!
A z wiedzy i wskazówek dotyczących budżetu domowego korzystaj
każdego dnia. Dzięki temu każde kolejne Święta będą coraz piękniejsze
i dostatniejsze.

Wesołych Świąt!

Dominika Nawrocka i
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