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Üdvözlet az Olvasónak!
Az ásványvízbõl általában két hétre valót vásárolok és ha lehet akkor változtatom a márkákat
a szerint, hogy milyen az összetétele a víznek. Ezért azután változik az erre fordított kiadásom
is. Van amikor egy másfél literes palack vízért 120 forintot, máskor pedig csupán 39 forintot
fizetek.
Gyakran kérdezik tõlem, hogy mi a különbség a drága és az olcsó ásványvíz között? Az olcsó
valószínûleg nem is ásványvíz – mondják. Vagy ha mégis az, akkor miért olyan drága a másik?
Az olcsó nem olyan jó? Meg merjük venni? Talán azt hamisítják, vagy keverik az ivóvízzel azért
olcsóbb, mint a drágább. Talán a drága az igazi?
Ilyenkor bizony nehéz helyzetben vagyok, mert nehéz meggyõzni a fogyasztót, hogy az olcsó és
a drága természetes ásványvíz egyaránt védett vízadó rétegbõl származó, az egészségügyi hatóság által elismert − törzskönyvezett − termék... és hogy nincs jó és jobb ásványvíz. Minden
ásványvíz más, de az elismert ásványvizek mindegyike jó.
El kellene gondolkodni a fogyasztó kérdésein és véleményén, mert sem a 120 forintos, sem
pedig a 39 forintos ár nem reális.
A túlzottan alacsony ár rontja a természetes ásványvíz hitelét és ilyen áron a legtöbb palackozó
nem képes rentábilisan forgalomba hozni ásványvizet.
A tisztességes kereskedelemben tilos az árkartell, még abban a formában is, hogy a termelõk
megállapodjanak abban a minimális árban, amelynél alacsonyabb áron nem hozható forgalomba természetes ásványvíz.
Valamit mégis kellene tenni. Nem kell árkartell, nem kell minimál ár, csupán olyan áron kellene forgalomba hozni az ásványvizet, amely árral nem zavarjuk meg a fogyasztót és ugyanakkor
nem rontjuk a fogyasztónak a természetes ásványvízbe vetett bizalmát sem.
***
Ebben az évben többször is úgy volt, hogy anyagi okok miatt meg kell szüntetni a lap kiadását.
Szerettem volna a 10 teljes évet befejezni. Nehezen bár, de sikerült. Ez évben is három lap megjelent, úgy hogy a harmadik és negyedik negyedévet összevontam.
Sajnos nyomtatott formában már biztosan nem jelenik meg a lap, de szeretném elektronikus
formában az interneten megjelentetni továbbra is az „Ásványvíz, üdítõital, gyümölcslé”-t.
Ezzel kapcsolatos információt az ásványvíz szövetség megújult honlapján találhat majd az
Olvasó (www. asvanyvizek.hu).Ugyancsak itt jelentetjük meg a lap 10 évet felölelõ tartalomjegyzékét is.
Kedves Olvasóim! Ezúton is Istentõl áldott, sikerekben gazdag új esztendõt kívánok Mindanynyiuknak!
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