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QŲĚȘŤİǾŇ ĐĚ PŘǾPŘİÉŤÉ

ŲŇ BǾŇ İŇVĚȘŤİȘȘĚMĚŇŤ, ĿǺ MİȘĚ ĚŇ VǺĿĚŲŘ ŘÉȘİĐĚŇŤİĚĿĿĚ ?
Ŀǻ mįșě ěň vǻŀěųř řéșįđěňťįěŀŀě (ħǿmě șťǻģįňģ ) fǻįť pǻřťįě đě čě qųě ŀěș ěxpěřťș ǻppěŀŀěňť ŀě mǻřķěťįňģ șěňșǿřįěŀ.
Ŀě bųť : věňđřě ŀě pŀųș řǻpįđěměňť pǿșșįbŀě ǻų měįŀŀěųř přįx. Ěșť-čě řěňťǻbŀě ? Čǻťħěřįňě Řǿųťįěř, șpéčįǻŀįșťě ěň
mǻřķěťįňģ įmmǿbįŀįěř ěť přǿpřįéťǻįřě đě Ŀǻ Bǿųťįķ Ųřbǻįňě, řépǿňđ à čįňq qųěșťįǿňș.
JŲĿİĚ ŘǾỲ
ČǾĿĿǺBǾŘǺŤİǾŇ ȘPÉČİǺĿĚ

QŲǺŇĐ ĚȘŤ-ČĚ ĿĚ PĿŲȘ ĚFFİČǺČĚ ?
Pŀųșįěųřș řǻįșǿňș pěųvěňť ǻměňěř đěș věňđěųřș à řěčǿųřįř à ŀǻ mįșě ěň vǻŀěųř řéșįđěňťįěŀŀě. Ǿň pěųť pěňșěř à ųňě
mǻįșǿň qųį ěșť șųř ŀě mǻřčħé đěpųįș ųň čěřťǻįň ťěmpș ěť qųį ňě șě věňđ pǻș, ǿų qųį ěșť vįđě. Ŀěș ģěňș ǿňť đě ŀǻ
đįffįčųŀťé à ș’įmǻģįňěř ŀěș pįèčěș ǻméňǻģéěș. İŀ ěșť pǿșșįbŀě đě ŀǿųěř đěș měųbŀěș pǿųř ŀěș čǿmbŀěř ěň pǻřťįě.
Đ’ǻįŀŀěųřș, ųňě mǻįșǿň qų’ǿň měųbŀě șě věňđ ģéňéřǻŀěměňť řǻpįđěměňť. Ųň ǻųťřě čǻș đě fįģųřě : ŀě pǻřč à čǿňđǿș, ǿù
ŀǻ čǿňčųřřěňčě ěșť pǻřfǿįș fǿřťě. İŀ pěųť ỳ ǻvǿįř pŀųșįěųřș ųňįťéș à věňđřě ǻų mêmě mǿměňť. İŀ fǻųť șě đémǻřqųěř. Ŀěș
mǻįșǿňș ș’ǻčħèťěňť ǻvěč ŀě čœųř ěť ťǿųť ěșť ųňě qųěșťįǿň đě șéđųčťįǿň. Ěň řěvǻňčħě, jě ňě șųģģèřě pǻș ŀě « ħǿmě
șťǻģįňģ » đǻňș ųň șěčťěųř ǿù ŀǻ đěmǻňđě ěșť ģřǻňđě.
QŲĚ ĐǾİŤ-ǾŇ PŘİVİĿÉĢİĚŘ ?
Ŀǻ pěįňťųřě ěșť ųň įňčǿňťǿųřňǻbŀě ěť ǻșșųřě ŀě měįŀŀěųř řěťǿųř șųř įňvěșťįșșěměňť. Ŀěș čǿųŀěųřș ňěųťřěș șǿňť
přéféřǻbŀěș. İŀ ỳ ǻ ǻųșșį čě qų’ǿň ǻppěŀŀě ŀě ťřįǿ įňșépǻřǻbŀě : ŀ’ěșpǻčě pŀǻňčħěř, ŀǻ ŀųmįňǿșįťé ěť ŀ’ǻmbįǻňčě ģéňéřǻŀě.
Ŀě mǿť đ’ǿřđřě : ŀǻįșșěř vǿįř ŀě pŀǻňčħěř pǿųř đǿňňěř ųňě įmpřěșșįǿň đě ģřǻňđěųř đǻňș čħǻqųě pįèčě. Șį ŀěș ģěňș
čǿmměňčěňť à șě đěmǻňđěř ǿù įŀș vǿňť bįěň pǿųvǿįř měťťřě ŀěųřș měųbŀěș, șǿỳěż čěřťǻįňș qų’įŀș șěřǿňť vįťě pǻřťįș
vįșįťěř ŀǻ přǿčħǻįňě mǻįșǿň șųř ŀěųř ŀįșťě. Ŀěș ǻčħěťěųřș věųŀěňť ǻųșșį đě ŀǻ ŀųmįèřě. Ŀěș ŀųmįňǻįřěș șǿňť ŀěș řǿįș đě ŀǻ
mįșě ěň vǻŀěųř đ’ųňě mǻįșǿň ěť ǿňť ųň įmpǻčť įmpǿřťǻňť. Pǻș běșǿįň đě đépěňșěř đěș fǿřťųňěș, ŀěș qųįňčǻįŀŀěřįěș
věňđěňť đěș mǿđèŀěș ǻų ģǿûť đų jǿųř à přįx řǻįșǿňňǻbŀě. Ěňșųįťě, ǿň měť ŀě pǻqųěť ǻvěč ŀ’ǻmbįǻňčě ģéňéřǻŀě. Ǿň
čřéě ųň đéčǿř čħǻŀěųřěųx ěť įňvįťǻňť ǻvěč đě ŀǻ đéčǿřǻťįǿň ěť đěș ǻččěșșǿįřěș.
QŲĚĿĿĚȘ ĚŘŘĚŲŘȘ ĐǾİŤ-ǾŇ ÉVİŤĚŘ ?

Pǻș běșǿįň đě ťǿųť čħǻňģěř – ŀěș pǿřťěș ěť fěňêťřěș – ǿų đě fǻįřě đěș řéňǿvǻťįǿňș ěxťřǻvǻģǻňťěș. Č’ěșť ťřǿp đ’ǻřģěňť
įňvěșťį pǿųř čě qųě čěŀǻ vǻ vǿųș řǻppǿřťěř. À mǿįňș đě pǿșșéđěř ųňě mǻįșǿň đě přěșťįģě, ǿųbŀįěż ŀě čǿmpťǿįř đě
qųǻřťż, qųį ň’ǻjǿųťě pǻș đě vǻŀěųř à vǿťřě mǻįșǿň. Șǿųvěňť, įŀ șųffįť đě řéǿřģǻňįșěř, ňěťťǿỳěř ěť đéșěňčǿmbřěř. İŀ fǻųť
ťįřěř přǿfįť đěș fǿřčěș đě ŀǻ mǻįșǿň pǿųř ỳ đįřįģěř ŀěș řěģǻřđș.
ČǾMBİĚŇ ĐǾİŤ-ǾŇ İŇVĚȘŤİŘ ?
J’įňčįťě měș čŀįěňťș à fǻįřě ěųx-mêměș ŀǻ pŀųpǻřť đěș ťřǻvǻųx. Čěŀǻ přěňđ đų ťěmpș, mǻįș đįmįňųě ŀǻ fǻčťųřě. Ǻųťřě
ťřųč pǿųř đįmįňųěř ŀěș čǿûťș : ǿň přěňđ ťǿųť čě qųě ŀ’ǿň pěųť řéųťįŀįșěř. Ș’įŀ ň’ỳ ǻ pǻș đě ťřǻvǻųx mǻjěųřș à ěffěčťųěř,
ǿň pěųť řěđǿňňěř ųň ŀǿǿķ pŀųș mǿđěřňě à ųňě șǻŀŀě đě bǻįňș pǿųř 100 $. Pǿųř ųňě čųįșįňě, įŀ ěșť pǿșșįbŀě đě ș’ěň ťįřěř
ǻvěč ųň bųđģěť đě 1000 à 2000 $. İŀ șųffįť ǻŀǿřș đě čħǻňģěř ŀě đǿșșěřěť, đ’įňșťǻŀŀěř ųň ňǿųvěǻų čǿmpťǿįř șťřǻťįfįé, đě
čħǻňģěř ŀěș ŀųmįňǻįřěș ěť đě đǿňňěř ųňě ňǿųvěŀŀě čǿųčħě đě pěįňťųřě. Ŀě « ħǿmě șťǻģįňģ » ňě čǿûťě pǻș ųňě
fǿřťųňě. Șį ǿň ňě șǻįť pǻș pǻř ǿù čǿmměňčěř ňį qųǿį fǻįřě, ǿň pěųť đěmǻňđěř ųňě čǿňșųŀťǻťįǿň à ųň șpéčįǻŀįșťě đų
đǿmǻįňě. Čěŀǻ čǿûťě ěň mǿỳěňňě 200 $ pǿųř ųňě ħěųřě ěť đěmįě.
ĚȘŤ-ČĚ ŲŇĚ ĢǺŘǺŇŤİĚ ĐĚ VĚŇŤĚ ?
Mǻŀħěųřěųșěměňť, ňǿň. Ŀǻ pŀųpǻřť đų ťěmpș, ǿň ǻťťěįňť șǿň ǿbjěčťįf. Ŀěș ģěňș ǿňť įňvěșťį ųň mįňįmųm ěť ŀǻ mǻįșǿň
ș’ěșť věňđųě à ųň bǿň přįx, řǻpįđěměňť. Ťǿųťěfǿįș, mêmě șį ŀě ťǻųx đě řéųșșįťě ěșť bǿň, įŀ ǻřřįvě qųě çǻ ňě fǿňčťįǿňňě
pǻș. Ǿň věňđ đų řêvě. İŀ șěřǻ đįffįčįŀě đě věňđřě șį ųň ťřǻįň pǻșșě đǻňș ŀǻ čǿųř, ș’įŀ ỳ ǻ běǻųčǿųp đě ťřǻvǻųx à fǻįřě ǿų
ș’įŀ ỳ ǻ đěș vįčěș ǻppǻřěňťș.

