Thời trang trẻ em tiết kiệm
Các bà mẹ yêu thích những mẫu quần áo trẻ em thời trang nhưng không khỏi băn
khoăn về giá cả. Con của bạn vẫn có thể có những bộ cánh đẹp mà không cần phải
tốn quá nhiều chi phí. Hãy cùng điểm qua một vài mẹo giúp tiết kiệm khi mua sắm
quần áo trẻ em cho con.
Mua quần áo cỡ lớn hơn
Một số nhãn hàng thời trang trẻ em thường đưa ra chương trình khuyến mãi giảm
giá sản phẩm hấp dẫn đến mức bạn không thể bỏ qua. Hãy tận dụng cơ hội này để
tiết kiệm chi phí cho mình. Linda, một thành viên của trang web Frugal Philly Mom,
phát biểu: “Hãy mua các sản phẩm lớn hơn một đến hai cỡ, bạn sẽ sử dụng chúng
trong thời gian lâu hơn”. Chẳng hạn như bạn có thể mua cho con một chiếc áo
khoác dành cho ngày đông tới với giá cực kỳ rẻ vào trước thời điểm sang mùa.
Sắp xếp lại tủ quần áo
Việc này giúp bạn biết mình cần chọn mua những bộ quần áo trẻ em nào. Bạn có
thể thay đổi thường xuyên tất, đồ lót hoặc đồ ngủ cho con vì giá của chúng không
đắt lắm. Hơn nữa, bạn có thể loại bỏ những thứ không còn dùng và tận dụng những
bộ thời trang trẻ em mà trẻ vẫn có thể mặc được.
Chọn những sản phẩm “linh hoạt”
Một bí quyết nữa để tiết kiệm chi phí khi mua áo quần cho trẻ đó là mua những sản
phẩm lâu lỗi mốt thoi trang tre em. Frugal Philly Mom đưa ra lời khuyên “Hãy mua
những sản phẩm với thiết kế và màu sắc đơn giản”. Có thể bạn sẽ mua với giá cao
hơn một chút và chọn chất liệu vải tốt hơn, nhưng bù lại những chiếc áo quần mà
bạn chọn cho con sẽ lâu lỗi mốt.
Không nên mua sắm nhiều trong cùng một lúc
Các nhãn hàng thường nâng giá sản phẩm, nhưng điều đó không có nghĩa bạn phải
sắm tất cả cùng lúc. Tránh mua nhiều trang phục của cùng nhãn hiệu chỉ trong một
lần. “Bạn có thể làm phong phú tủ quần áo cho con khi không chi hết tài khoản cho
cùng một hãng thời trang”, theo Frugal Philly Mom. Bạn sẽ thấy việc chờ đợi của
mình là có giá trị khi nhãn hiệu quần áo mà bạn định mua cho con tung chương trình
giảm giá.
Săn lùng sản phẩm mẫu và các cửa hàng giảm giá
Bạn có thể mua áo quần cho con với giá rẻ hơn bình thường khi nhãn hiệu ưa thích
của bạn tung ra chương trình giảm giá và sản phẩm mẫu. Hãy nhớ rằng kích cỡ và
số lượng sản phẩm giảm giá là có hạn. Vì vậy, bạn nên tranh thủ sớm để có được
những chọn lựa tốt nhất.
Dành một khoản chi phí sẵn sàng cho các đợt khuyến mãi
Quần áo đẹp, giảm giá lớn! Các cửa hàng thời trang thường có những đợt khuyến
mãi theo định kỳ. Vì vậy, hãy chuẩn bị một khoản chi phí để mua sắm trong các đợt

này, bạn sẽ tậu được những món mình thích. Với cách đó, bạn có thể sắm cho con
những bộ quần áo thời trang của các nhãn hiệu nổi tiếng lại vừa với túi tiền.

