
Купівля шуби влітку: місця та поради

Шуба – класичний предмет гардеробу, який зобов’язаний бути в арсеналі кожної дівчини.
Хутра купуються на багато року, тому до вибору шуби потрібно поставитися серйозно і
ретельно розібратися в даному питанні. Літо – сприятливий період для покупки: хутра
купуються рідше, отже, ціни на них нижче. Як вибрати і де купити хорошу шубу влітку. 

Купуючи шубу влітку можна заощадити мінімум 30% від вартості хутряного виробу в
розпал сезону. Основні гроші хутровиків заробляють з вересня по квітень, тому влітку
хутра з минулих колекцій можна придбати за низькою ціною.

Плюси покупки шуби влітку:

- Знижки в магазинах і бутіках;

- Знижки на індивідуальне пошиття в ательє і вартість самого хутра;

- Можливість поєднати відпочинок і купівлю шуби закордоном;

- Слабкий попит, менша кількість людей, більше часу для вибору

Мінуси покупки шуби влітку:

- Слабкий модельний і розмірний ряд

- Старі колекції

Як бачимо плюсів в два рази більше, ніж мінусів. При цьому варто враховувати, що мінус
«Старі колекції» досить спірне. Шуби в основному шиються за таким принципом, що одна
модель може бути актуальною років 10. Чим лаконічніше дизайн ви оберете, тим довше
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зможете проносити шубу, незважаючи на тенденції моди.

Купівля шуби у вітчизняних магазинах

Невеликі відділи на ринках і в торгових центрах – можливість придбати найдешевший
варіант. Тут хутровиків продають вироби за викидними цінами, так як хутро не любить
спеки, а своїх сховищ вони не мають. Влітку такі продавці влаштовують всілякі акції та
розпродажі, на яких знижки можуть досягати 50-70%.

Модні хутряні бутіки, як правило саме влітку отримують нові колекції і також поспішають
позбавитися від торішніх моделей: на класичні варіанти ціни будуть вище, а от трендові
моделі минулого року можна буде купити дешевше.

Зверніть увагу на графіків всіляких хутряних виставок і ярмарків. Там виробники
виставляють вироби без націнок і до того ж прямо завжди можна домовитися про
додаткову знижку.

Де купити шубу закордоном

За покупкою хутряних виробів в Європу, Близький схід чи Азію можна відправиться
самостійно або за спеціальним шопінг-туру. Варто враховувати, що агентства везуть
туристів в певні місця, де у них є домовленості, і, як правило, в них ціни найвищі. Тому
перш ніж їхати, дізнайтеся всі назви і перевірте середні ціни в інших місцях. Самостійно
організувати покупку шуби і при цьому відпочити – не складно.

Мілан

Наймодніші і красиві шуби продаються в Італії, ціни тут вище, ніж в інших «шубних»
країнах, але при вдалому збігу обставин можна придбати чудову модель за гарною
ціною.
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На хутряній фабриці Annabella в Мілані влітку шуби продаються зі знижками до 20-30%.
У середньому норковий кожушок варто 1600-2200 євро, шуба – від 2500 євро.

У бутіках на головних вулицях продаються найдорожчі вироби, при цьому влітку, як
правило, знижки на шуби не діють.

Складіть список невеликих хутряних шоу-румів і приватних ательє, там завжди можна
домовитися про знижку і підгонці вироби. У такому місці норкова шуба до коліна з
коміром із соболя коштуватиме 3500 євро, норковий кожушок від 1500-2000 євро, норкова
шуба від 2000-3000 євро.

Якщо ви збираєтеся в Мілан в серпні – враховуйте, що більшість фабрик і шоу-румів в цей
час закриваються на 1-2 тижні.
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