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En påskehilsen
Påsken falder tidligt i år, og derfor kan man allerede nu finde påskepynt hos Genbrugslopper. Vi har plastik– og træ-æg i dejlige farver, og hvad med at drikke påskesnapsen af de søde glas med gule og røde tulipaner?
Vi har været heldige at få fat i nogle påsketing fra Helen og Mogens Lyholmer. Dem er
der ellers gået rigtig samlermani i, så der er ikke mange af dem i loppelandet. Det
øverste billede er et æggebæger fra Lyholmer. Denne type æggebægre er blevet lanceret af Lucie Kaas under navnet Bordfolk. Vores ”påskepige” er dog ikke blandt de
relancerede, så hun er en ægte original ;-)
Der er allerede godt salg i påskepynten, så skal du være med, kan du kigge på siden
Påskelopper.
Er vi for billige?

Vi hører af og til, at folk kan blive mistænksomme, hvis ens varer er billigere end
”konkurrenternes”. Sidste gang var da jeg pruttede om prisen på en Just Andersenvase, jeg gerne ville have til shoppen. Sælgeren fortalte, at hun allerede syntes, at
hendes vase var billig, for hendes veninde solgte tilsvarende vaser for det dobbelte,
og folk troede, at der var noget i vejen med hendes varer, hvis de kostede mindre. Se,
det kan jo hurtigt få skruet priserne op …
Hvis der er noget i vejen med Genbrugsloppers varer, vil I altid kunne læse det i varebeskrivelsen, hvor vi forsøger at beskrive varens stand så præcist som muligt. Når vi
er billige, er det primært, fordi vi har handlet godt, og så sætter vi naturligvis også
varens pris i forhold til dens stand. Hvis vores priser kan tolkes som en reaktion på
det til tider vildt opskruede prisniveau, der er på visse genbrugsting eller loppefund,
gør det ikke noget. Vi vil synes, det skal være en vis sammenhæng mellem pris og
kvalitet, også selv om der er tale om efterspurgt genbrugsguld :-)
Bling på shoppen
Og á propos guld, så kommer der snart en masse herlige bling-ting på shoppen: Lidt
mere kobber, kønne ting i messing, lidt sølvplet osv. Og der kommer også flere skønne smykker, bl.a. i træ, tin og tigerøje.
Farvet glas er ret efterspurgt for tiden, ikke mindst røgfarvet og grønt, og der kommer
oppefund i disse farver på shoppen i løbet af den næste måneds tid.
Og så slår vi også et slag for det lyse nordiske tilsat toner af blue denim.
Med ønsket om at foråret falder lige så tidligt som påsken
Gitte, Genbrugslopper

