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Videreformidling
af din bil
Luksusbiler med sund fornuft

GRANTURISMO CARS tilbyder en stribe af løsninger for videreformidling
af din bil. High end specialister står klar til at løse opgaven.
FULD VIDEO-GENNEMGANG AF DIN BIL (VIDEO-PAKKE)
Vi hjælper dig med at sætte fuldt fokus på din bil. Video-gennemgangen af din bil optages og redigeres af
vores marketingansvarlige, Joachim Stender og deles på vores YouTube, annonceres på Facebook/Instagram
og vedhæftes i vores nyhedsmails. Videoen sættes også ind i annoncen på BilBasens store annoncepakke.
Videoen er ikke en ”normal” bil-gennemgang, men en mere dybtgående test af bilen med et oplysnings/
underholdnings-fokus. Vores videoer er populære og får store visningstal som I kan se herunder.
Vores videoers seertal varierer selvfølgelig – Men på de mest sete videoer har vi over 100.000 visninger,
500 likes, over 500 kommentarer og over 100 delinger. Vores (VIDEO-PAKKE) får din bil solgt hurtigere end
konventionel annoncering. Det er garanteret.

Pris 4.995,OPRETTELSE AF BIL
Vi hjælper dig med at få din bil fremstillet så flot som overhovedet muligt. Vores marketingansvarlige,
Joachim Stender sørger for professionel fotografering i de rigtige omgivelser. Vi fotograferer i en rolig
baggrund så bilen står i det rette element. Vores billeder tages i HØJESTE kvalitet med det bedst mulige
udstyr. Vi fotograferer bilen i mange forskellige vinkler og sørger for at fremhæve dens vigtigste detaljer,
som vi ved folk lægger mærke til.

Pris 1.195,-

Alle priser er inkl. moms.

PROFESSIONEL KLARGØRING
Vores klargøringsmand Lars Christensen får jeres bil til at fremstå annonce-parat med en professionel
klargøring. Dette er en af de vigtigste elementer når din bil skal sælges. Er bilen ren inde og ude, vil folk være
mere tiltrukket af den. Er den beskidt, kan annoncen have den modsatte effekt.

Pris 1.495,ANNONCERING PÅ BILBASEN
Bilbasen er Danmarks største site for salg af biler. Her skal din bil naturligvis være tilstede på den mest
fremhævede annonce. Dette giver b.la. mulighed for 24 billeder samt video af din bil.

395,- pr. påbegyndt måned
UDENLANDSK ANNONCERING
Bilbasen er dog ikke eneste annoncerings mulighed. Især ikke hvis din bil er meget speciel. Vi tilbyder derfor
også at annoncere din bil på en af Europas største online bil-platforme, www.mobile.de.

495,- pr. påbegyndt måned
OPBEVARING
Hos GranTurismo Cars har vi et stort, sikkert showroom hvor alle vores biler er opbevaret. Ønsker du at have
din bil opbevaret mens den er til salg hos os, så tilbyder vi også dette.

995,- pr. påbegyndt måned.
TJEK AF BIL
Bilen gennemgås af uvildig professionel. Rapporten beskriver bilen på 140 punkter og leveres på dansk,
engelsk, tysk, fransk m.v. Specielt egnet til eksportsalg.

1.795,- (som betales direkte til firmaet)
AUKTION
For hurtig salg kan bilen sættes på auktion. Bilen indleveres til en mekanisk og kosmetisk gennemgang og
beskrives i auktions-annoncen. Bilen indleveres hos GranTurismo og vi sørger for det videre forløb. Start bud
og mindste-pris aftaler vi i fællesskab jf. markedspriser.

Pris 4.395,-
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JEG ØNSKER FØLGENDE:
VIDEO-PAKKE – 4.995,OPRETTELSE AF BIL – 1.195,PROFESSIONEL KLARGØRING – 1.495,-

OPBEVARING - 995,- pr. påbegyndt måned.
TJEK AF BIL – 1.795,-

INFORMATION OM BIL:
ØNSKET START-DATO:
DETALJER OM BILEN:
SIDSTE SERVICE: DATO/KM
SERVICEBØGER: Ja/Nej/Elektronisk
VINTERHJUL: Ja/Nej
SKADER, FEJL OG MANGLER:
Skriv her

SALGSFREMMENDE NØGEOLRD (EKSTRAUDSTYR, LAVT KMTAL:
Skriv her

NØGLER ANTAL:
FULDE NAVN:
BILENS STELNUMMER:
DATO UNDERSKRIFT:
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