Funderar du på

(”dina hyllvärmare”)

ATT SÄLJA?
Nu erbjuds en Ny möjlighet att sälja
båten, bilen och maskinen. Att sälja restpartier, varulager och överskott via auktionet.se
är enkelt, snabbt och kostnadseffektivt.
Vi har ett väletablerat nätverk inom en rad
olika branscher och kan på så sätt hjälpa er
med att nå ut med era produkter till rätt pris.

KORT OM TJÄNSTEN
Vi erbjuder en alternativ
försäljningskanal och ett
effektivt sätt att få in kapital.
Genom att auktionera ut dina
tillgångar.
Våra uppdragsgivares objekt
får en otroligt hög exponering via www.auktionet.se.

Alla kan sälja via Auktionet.se

Roligare att göra
en bra affär
när någon annan
gör jobbet.

Vi har även löpande annonsering
för att nå fler budgivare via dags-,
fackpress, sökordsannonsering på google, internet annonsering med banner,
nyhetsbrev, riktade DM-utskick,
deltar aktivt på mässor mm.

Auktionet.se erbjuder en försäljningstjänst som möjliggör enkla, trygga
och framförallt bra affärer för dig som har tillgångar att sälja.
All försäljning på auktionet.se sker via auktion med oss som tredje part
för hantering av den ekonomiska transaktionen mellan köpare och säljare. Detta för att skydda dig som säljare mot nätbedrägerier, men även
för att i möjligaste mån kunna hålla en hög kvalitet och service.

VI HJÄLPER DIG ATT KOMMA IGÅNG
OCH ÄR MED DIG HELA VÄGEN
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Tillsammans går vi

Vi på Auktion 1 AB
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VAD GÖR VI?
Auktionet.se förmedlar egendom
från säljare till köpare med en övertygelse om att alla kan göra en bra
affär. En maskin som anses vara uttjänt kan komma till stor nytta för
någon annan.
Vi har kompetens att värdera
och försälja:
• hela konkursbon
• avvecklingar och restpartier
• byggnader och maskiner
• fordon och båtar.

SÅ GÖR DU!
I dag är vår målsättning att
sätta kunden i fokus genom att
samordna så att uppdragsgivaren får ut sina produkter på rätt
marknad - bäst betalt. Detta
genom samarbete med de
mest förtroendegivande aktörerna på marknaden, där man
får chansen att göra bra affärer.

Har du inte tid?
Låt oss ta hand om
hela processen.
Så mycket roligare!
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