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Helping the golf industry do business

Lav indbytninger og usolgt 
lager om til kontanter

Golfbidder gør det muligt at afvikle brugte, men også nyere 
usolgte lagervarer effektivt og sikkert. Alt det kræver er et 
telefonopkald.

Få en pris over telefonen med det samme
Prisgaranti
Betalingsgaranti
Vi afhenter golfkøllerne
Og betaler dig med det samme
Ingen uvished. Ingen risiko.
Intet besvær!

Læs videre og find ud af 
hvordan Golfbidder kan 
øge din omsætning



Helping the golf industry do business

Det stigende antal af nye modeller på markedet påvirker i høj grad 
prisen på selv nyere produktserier. Det forøger behovet for at komme 
af med indbytninger hurtigst muligt for at undgå usælgeligt lager og 
eventuelle tab. 

Ved at sælge til Golfbidder fjerner du risikoen ved indbytninger.

Hvor simpelt er det?

1. Ring til os og få et tilbud 
2. Bekræft handlen med kunden
3. Vi afhenter golfkøllerne
4. Golfkøllerne ankommer her dagen efter
5. Vi sender dig en check med det samme
6. Færdigt arbejde!

Besøg vores nye trade-only website www.golfbiddertrade.com og 
tag et kig på vores vejledning til bedømmelse af dine golfkøllers 
stand og nogle gode tips til at spotte forfalskninger.

Hvorfor bruges Golfbidder af mere end 1000 
golf- og udstyrsbutikker i Storbritannien og 
Europa?

Vidste du at…?
Vi køber også uddateret 
og usolgt lager engros.
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‘Det er ikke let at prissætte brugte golfkøller. Da markedsprisen 
ændrer sig dagligt er det vigtigt ikke at brænde inde med gammelt 
lager og risikere at skulle sælge med tab. Golfbidder gør det let og 
fjerner risikoen.’ 
Graham Green - Leaderboard Golf Centre

‘Golfbidder har gjort det let og smertefrit at sælge brugte golfkøller.’
Keith Maxwell - Sunningdale Golf Club

‘Ved at lade Golfbidder købe mine indbytninger har jeg kunnet 
øge omsætningen og samtidigt kunne holde overblik over min 
lagerbeholdning.‘
Kieron Stevenson - Royal Troon Golf Club

‘Golfbidder hjælper mig af med mine indbytninger øjeblikkeligt. På 
den måde får de ikke negativ indflydelse på mit overskud.’
David Fletcher - Chester-Le-Street Golf Club

‘Golfbidder tilbyder medlemmer et højt serviceniveau som muliggør 
salg af brugte golfkøller med betalingsgaranti og hurtig betaling.’
Robert Maxfield, Property & Commercial Director - PGA

Det siger andre om os…
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Helping the golf industry do business

Mød vores team

Vores 25 medarbejdere, 
heraf mange PGA 
professionelle, arbejder 
for at gøre det så let som 
muligt for dig at komme 
af med dine brugte 
golfkøller.

John Brooke og hans 
team sidder klar til at 
modtage dit opkald.

Kontakt os
Golfbidder, E5
Barwell Business Park
Leatherhead Rd
Chessington
Surrey, KT9 2NY, UK
8088 5969

Har du base i Europa?
Vi køber også fra professionelle i Europa og kan handle i 
enhver valuta. Ring til os for flere detaljer.

Vi sidder klar på telefonerne fra 
mandag til fredag fra 9 til 18 og 
lørdag 9 til 15.
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