Ny gratis handelsplats
för begagnat på nätet !
Och det har börjat bra med 150 annonser
sedan den starten den 16 juni. Grundarna
är systemutvecklare Philip Kroge och Tobias
Karlsson, med säte i Jönköping och filialkontor
i Stockholm. Handelsplatsen heter Yrkesmaskiner.se och är kostnadsfri för begagnade
skog- och grönytemaskiner
Hur gör man. Tobias
?
- Företaget eller den enskilde
kan via ett formulär på vår
hemsidaq registrera en radannons innehållande både text
och bilder. Vi har mellan fyrtio
och nittio besökare per dag.
Det är gratis, men hur
skall det betala sig?

- Yrkesmaskiner.se skall finansieras genom reklam som har
en anknytning till produktområdet. Begagnatförsäljningen
genom radannonser på är och
kommer att förbli kostnadsfri,
säger Tobias.
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Finns det några begränsningar för deltagande maskiner?

-Ja, sajten handlar bara om
begagnat. Så gratisannonseringen förutsätter att annonsen
innehåller ett speciellt priserbjudande. Produkter till
ordinarie pris kan därför inte
annonseras. Däremot exempelvis utgångna modeller, begagnat, demo, butiksexemplar
eller speciella erbjudanden.
Alla begagnade produkter avsedda för bruk i skog och park,
trädgård kan annonseras, oavsett varumärke, säger Tobias
Karlsson.

Tobias Karlsson (tv) och Philip Kroge har satt upp
en gratissajt för begagnade grönytemaskiner för
att underlätta för yrkeshandlare och privatpersoner
att bli av med inbytesmaskiner - eller att finna en
maskin till lämpligt pris.
Gratissajten för skog- och
grönytemaskiner har fått
ett bra bemötande från
maskineleverantörerna och
verkar ha svarat mot ett
genuint behov hos både
handlare som vill sälja och
privatpersoner som söker
begagnat.
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