
WISH
AZ INTERNET KÉT 

ÉLŰ KÉSE



Mi is a Wish?

■ A Wish egy 2010-ben 
alapított internetes 
e-commerce oldal ami 
összeköttetést biztosít a 
főleg tengeren túli országok 
piaca és az európai, 
amerikai ázsiai és afrikai 
régiók vásárlói között.



Az oldal megítélése.

Az oldalt nagyon vegyes kritikákkal illették már a 

kijövetele utáni első hónapokban. A legtöbb 

probléma abból adódott, hogy a termékek a 

képeken és a való életben nem egyeztek.

Ezek mellett sok visszajelzés érkezett az abszurd 

módon alacsony szinte nevetséges árakkal 

igazából megegyező borzalmas és lenéző módon 

rossz minőségre.

2020-ben pert indítottak a cég ellen ami azt hirdette, 

hogy Irak volt vezetőjét 

Saddam Husseint 20 dollárért meg lehetett venni.



A következő diákban megtudjuk, mikre kell 
figyelni rendelésnél. Valamint arra is, hogy 
hogyan ne verjenek minket át, ugyanis sok 
hamisított termék található az oldalon.

A képernyőfelvételek egy Xiaomi Redmi Note 7 telefonon készültek,

az anonimitás érdekében bizonyos részek ki lesznek cenzúrázva.

A megértést ezt nem fogja hátráltatni.



Az oldalra keresve egy ablak ugrik 

fel elénk, 

a képeken angol nyelvű a 

platform, de magyar változata is 

van.

Ha esetleg ezzel baj lenne:

A bal oldali opció a „log in” 

alatt emailcím és jelszó 

megadásával lehet belépni.

Egyértelműen, ha nincs még fiókunk, itt a „Sign Up”

alatt lehet egyet csinálni.

VAGY

Facebook, Google, vagy IOS profillal belépni 

a lehetőségek alatt.



Mit találhatunk az oldalon?

Ahogy említettem, hihetetlen „leárazásokat” amik a fekete péntek effektust használva

viszik bele az embert a túlcsorduló költekezésbe.

Azaz irreálisan magas árakat adnak a termékénekm

majd ráírják az eredeti árakat „akciós” jelzőkkel illetve, annak a látszatát 

keltve, hogy egy kihagyhatatlan ajánlat hullott az ölünkbe.

Nézzünk is meg egy pár nevetséges példát.



47 ezer forintról leárazva CSAK 1500 Ft-ra.

Összehasonlítás képpen egy Hugo Boss póló van 30 ezer környékén.

A modell általában ugyan az az ember, a termék minősége pedig

mint gondolhatjuk, eléggé rossz.

Szintén majdnem 18.000 Ft megtakarítás egy pólón, így már csak 1500 Ft, 

pont annyit is ér…

Fontos tudni, hogy ezek a termékek nem rosszak,

ha az ember nem a minőségre megy.
Viszont picit több pénzért a H&M-ben

és a hasonló üzletekben is kapunk ruhákat,

amiket fel is lehet próbálni, és nem 3-4 hét amíg kiszállítják.



A késektől kezdve a ruhákon, a lámpákon, festéken, cipőkön,  

ékszereken át

mindent megtalálunk itt…

Fontos tudni, hogy nem minden országban engedett meg

minden termék használata.

Amíg Ausztráliába teljes nyugalommal lehet rendelni egy Tazer-t

(elektromos önvédelmi fegyver) addig Magyarországon,

lehet törvény is tilthatja a hordozását.



Vegyünk egy pillantást erre a termékre.

A leírásban úgy van hirdetve mint:

-12/30/46/360 eszközt tartalmazó szerszám-szett

Az első probléma ott kezdődik, amikor a megvételre kattintunk.

Ugyanis feltűnik, hogy csak a legkisebb csomag kerül ennyibe,

és még doboz se jár hozzá.

Valamint valamiért a 30 db-os szett 

olcsóbb, mint a 12 db-os.

Ilyenkor érdemes ránézni egy bizonyítottan

hiteles és minőségre törekvő oldalra.

Pl: emag



Egy hasonló szett egy neves gyártótól ilyen kaliberű eszközökkel

20x annyiba kerül.

4-7 ezer forint nem sok pénz, de szemétre igen.

Személyes tapasztalat alapján a Black&Decker csavarhúzókészletünk

amit az Obi-ban vettünk 12 éve megvan, 

és egyszer kellett érte 40 ezeret fizetni.

Ha valamiben nem biztosak, ne féljenek segítséget kérni.

Gyorsan szórhatunk pénzt hasztalan, 

és minőségtelen/felesleges dolgokra, ha nem figyelünk.



SOHASEM VESZÜNK NEM HIVATALOS 

OLDARÓL MÁRKÁS RUHÁKAT!!!

Elsőre nehéz kiszúrni a hamisított 

ruhákat, 

sportruházatot főleg.

A hamisított ruhák vétele hátráltatja 

az eredetit gyártó céget,

árt a gazdaságnak, és mellesleg 

rosszul is néz ki.

Eredeti ár 59k Forint

Akciósan 4k Forint

11-12k Forint legdrágábban

(Kappa hivatalos oldala)



Keressük meg a hibákat!

(sok van)

• Ez egy sansung az eredeti samsung

• nem létezik s30-as széria

• „+” és „pro” egyszerre nem szerepel egy telefon nevében

• A leírás érthetetlen, látszik,

hogy nem egy angolul tudó ember írta.

Soha ne vegyünk hamisított telefont, elromlik hetek alatt.

Telefonok



Mit vegyünk?

Amiket én is rendeltem és azt kaptam „amire számítottam”:

■ Matricák

■ Olcsó bizsuk, minőségtelen gyűrűk és láncok.

■ Lámpák

■ Bögrék

■ Macskás pólók és zoknik (nem márkásak)

■ Kések és Airsoft töltények.



Ha szeretnénk valamit megvenni,
például ezt a 234Ft-os „14 karátos 
aranygyűrűt”
amiről már árulkodik, hogy a színe 
az ami ezüst és arany nem az 
anyaga….akkor itt van a procedúra.

DE!!





Nem szeretném elvenni a kedvet az online 
vásárlástól, de amennyiben lehet és meg tudják 
engedni inkább hivatalos oldalakról szerezzék 
be a szükséges dolgokat.

Alternatív online oldalak, ahonnan biztonságosan lehet minőségi termékeket rendelni.

- E-mag

- Alza.hu

- Extreme digital

- Nike, Adidas, Kappa, Quechua, Puma, stb. online weboldalai



Köszönöm a figyelmet.


