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Helping the golf industry do business

Vaihda vaihto- ja myymättömät 
mailat käteiseksi

Golfbidder auttaa sinua pääsemään eroon käytetyistä ja 
myymättä jääneistä golfmailoista nopeasti ja varmasti, sinun 
tarvitsee vain soittaa.

Nopea hintatarjous puhelimitse
Taatut hinnat
Taattu maksu
Noudamme mailat
Maksamme heti
Ei epävarmuutta. Ei riskiä.

Katso miten voit lisätä 
liikevaihtoa käyttämällä 
Golfbidderia.



Helping the golf industry do business

Lisääntyvillä määrillä uusia malleja markkinoilla on dramaattinen 
vaikutus hintoihin, myös uusimpiin malleihin. Tämä lisää tarvetta 
saada vaihtomailat eteenpäin, jottei varastoon jää ylimääräisiä 
mailoja ja jotta tappioilta vältytään.

Myymällä Golfbidderille vaihtokauppojen riskeiltä vältytään.

Miten helppo prosessi on?

1. Soita ja pyydä ostotarjous
2. Varmista kauppa asiakkaan kanssa
3. Haemme mailat
4. Vastaanotamme mailat  viidessä työpäivässä
5. Teemme pankkisiirron heti
6. Valmista!

Tutustu uusiin trade-only sivuihimme 
www.golfbiddertrade.com, joilta löytyy 
hinta-arviooppaamme sekä tietoa miten väärennökset havaitaan.

Miksi yli 1 000 proshoppia ympäri Eurooppaa 
luottavat Golfbidderiin?

Tiesitkö että..?
Voimme ostaa loppueriä 
sekä myös suurempia eriä 
uusia mailoja
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”Käytettyjen golfmailojen hinnoittelu on hankalaa. Koska hinnat 
muuttuvat lähes päivittäin, on tärkeää ettei jää panttaamaan 
vanhentuvaa varastoa, jota lopuksi joutuu myymään tappiolla. 
Golfbidderilla nämä hankaluudet ja riskit häviävät.”
Graham Green - Leaderboard Golf Centre

“Golfbidder on poistanut käytettyjen golfmailojen myynnin rasitukset.”
Keith Maxwell - Sunningdale Golf Club

”Käyttämällä Golfbidderia vaihtokaupoissa olen pystynyt lisäämään 
myyntiä ja parantamaan varaston hallintaa.”
Kieron Stevenson - Royal Troon Golf Club

“Golfbidder auttaa minua saamaan vaihtotuotteet liikkumaan 
eteenpäin heti, jotta ne eivät sido myytyjen tuotteiden voittoja.”
David Fletcher - Chester-Le-Street Golf Club

“Golfbidder tarjoaa jäsenillemme erinomaisen palvelun, joka 
mahdollistaa käytettyjen mailojen vaihdon siinä tiedossa, että saavat 
taatun hinnan ja nopean maksun.”
Robert Maxfield, Property & Commercial Director - PGA

Mitä meistä sanotaan…
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Tiimimme

Tiimimme, jossa on 25 
henkilöä, joista useampi 
on PGA ammattilainen, 
on käytettävissäsi jotta 
käytetetyistä mailoista  olisi 
mahdollisimman helppoa 
päästä eroon!

John Broke tiimeinen 
on valmis vastaamaan 
puheeluusi.

Ota yhetyttä
Golfbidder, E5
Barwell Business Park
Leatherhead Rd
Chessington
Surrey, KT9 2NY, UK
Ilmaisnumero 0800 772 097

Onko toimintanne Europpassa?
Ostamme prokaupoilta ympäri Euroopaa ja voimme suorittaa 
maksun nopeasti kaikissa valuutoissa. Saat lisätietoja soittamalla 
tiimillemme. 

Puheluihin vastataan maanataista 
perjantaihin kello 11.00-20.00, 
lauantaisin 11.00-18.00.
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