Casa da Tralha
Jornada de Compra

Consciência

Consideração

Decisão

Consciência
(O que preciso?)

Preciso de alguns objectos do dia-a-dia para compor a minha casa
Davam-me jeito uns móveis
Preciso de alguém que arranje esta parede
Devo conseguir encontrar umas toalhas e lençóis a um valor acessível
Comprei móveis novos, posso doar os antigos
Tenho artigos em casa que já não uso, posso vender
Vou procurar quem tenha artigos que já não queira e quem precise deles
As feiras de velharias, por exemplo, costumam ser interessantes
Quero comprar um artigo de velharias / usado
Procuro objectos específicos, pode ser difícil

Consideração
(Vou procurar)

Não vou conseguir comprar, não é prioritário e não tenho dinheiro que chegue
Talvez alguém saiba de alguém que tenha artigos para doar
Há sempre alguém que conhece quem faça pequenas reparações em casa
As pessoas lá no trabalho perguntaram-me do que eu precisava
Tenho de encontrar alguém que compre estes artigos
Tenho de encontrar alguém a quem dar outros artigos
Que artigos posso eu doar e quais posso vender
Tenho de encontrar feiras de velharias ou páginas online de venda destes artigos
Vale sempre a pena ver, posso encontrar até o que não procurava
Posso perguntar se tem um artigo semelhante

Decisão
(Encontrei)

As pessoas lá do trabalho já têm alguns artigos de que preciso
Existe um contacto entre quem tem e quem precisa, sem custos. Vou ver o que mais
tem que possa precisar
Talvez este contacto me consiga arranjar quem repare a parede

A minha página no Facebook permite-me colocar à venda e ainda doar os artigos que
tenho a mais em casa
Sei de uma pessoa que vai precisar dos móveis antigos
Há alguém que tem estes artigos que procuro para doar
Vai haver uma feira aqui perto onde posso encontrar os artigos que procuro
Há uma página no Facebook que me permite ver estes artigos e até ter contacto com
os vendedores

