
Spotvarer på den nemme måde



Salg af restpartier er bøvlet!

...men restpartier er noget stort set alle virksomheder har. Derfor er 
Spotmarkets mission at ‘afbøvle’ salg af restpartier



Hvorfor Spotmarket?

● Hurtig, nem og effektiv afdisponering af restpartier
● Over 500 tilmeldte købere fra hele Danmark og fra mange brancher
● Du handler direkte med køberne
● Gratis markedsføring af dine annoncer
● En tredjedel af vores handler gennemføres, mens du holder fri 
● Stort kundegrundlag
● Stor frihed - du bestemmer selv minimumssalg, pris og hvem der skal se 

annoncen



1/3  af alle handler på Spotmarket 
gennemføres mens du holder fri!

...Køberne handler altså både efter fyraften og i weekender.  
Spotmarket er online hele døgnet - også når du holder fri.



Hvilke slags partier passer til Spotmarket?

Partier som er i rest på grund af bl.a.:

● Produktændringer, fx vægt og design
● Fejlslagne forecasts eller fejlleveringer
● Udmeldte varer
● Mistede listninger
● Datokritiske varer



...Men Spotmarket er også brugbar til:

● Løbende at sælge partier, som først produceres efter salg
● Teste interesse for nye partier
● Teste salgskanaler
● “Pushe salg”



Hvem er køberne på Spotmarket?

● Supermarkeder, kæder og købmænd
● Catere/Foodservice
● Byggemarkeder
● Grænsehandel og Normal

Det er kun godkendte købere, som har adgang til at se og købe partierne på 
markedspladsen Spotmarket.dk

Du bestemmer hvem der skal kunne se og købe dine partier

http://spotmarket.dk
http://spotmarket.dk


Hvordan fungerer Spotmarket?

● Du opretter en annonce
Det tager 3 minutter og annoncen er aktiv med det samme. Interesserede 
købere får besked, så snart annoncen er oprettet.

● Spotmarket formidler kontakten
Bl.a. ved hjælp af overskuelig annoncevisning og notifikationer.

● Partiet købes med ét klik
Sælger og køber handler direkte med hinanden. Begge modtager øjeblikkelig 
bekræftelse på købet.



Sådan ser Spotmarket ud for dig



...og sådan ser Spotmarket ud for dine købere

Fra computeren Fra Spotmarket-app’en



Hvordan handles der på Spotmarket?

Alle handler gennemføres direkte mellem sælger og køber. Spotmarket.dk 
formidler kontakten.

Når køber ser en annonce, de ønsker at købe, trykker de på “bestil nu” og I får 
begge tilsendt et fakturagrundlag via mail.

Du står for levering og fakturering direkte til kunden.



Du har kontrollen på Spotmarket

Som sælger har du stor frihed på Spotmarket. 

Du bestemmer selv hvem du vil sælge til, prisen på annoncen og minimumskøb.

Vores eneste regel er, at alle priser er eksl. moms, men inkl. levering til én adresse.



Spotmarket er gratis!
Modsat andre portaler er det gratis at oprette bruger og annoncer 
på Spotmarket.dk. Du betaler først et mindre salgsgebyr, når vi har 

solgt annoncen for dig!



Salgsgebyr på Spotmarket.dk
Det er gratis at oprette bruger og annoncer på Spotmarket. 
Du betaler først, når vi har solgt annoncen for dig. 

Inkl. i gebyret er - hvis I ønsker - mulighed for at få annoncer med nyhedsbrevet, 
som ugentligt sendes ud til mere end 500 modtagere.

Værdi af handlen Salær % af værdien

over 250.000 kr. 2,95%

Fra 100.000 - 249.999 kr. 3,95%

Fra 50.000 - 99.999 kr. 4,95%

Under 49.999 kr. 5,95%



Vi har verdens bedste kundeservice!

Vi står også klar til gratis at hjælpe dig med:

● Oprettelse af bruger eller annoncer
● Råd og vejledning til at lave de bedste annoncer
● Forhandle med interesserede købere
● Tekniske problemer og spørgsmål
● Næsten alle andre spørgsmål du skulle have!



Spotmarket er enkelt.
Vi afbøvler salget af restpartier -

 så du kan bruge din tid på alt det sjove!



Har du spørgsmål?

Michael Svendsen
Direktør

+45 20277057
svendsen@spotmarket.dk

Så er du altid velkommen til at kontakte os. 

Vi glæder os til at høre fra dig!

Kundeservice
info@spotmarket.dk
+45 70 284 284
Man - fre 08:00 - 18:00
Weekend 10:00 - 16:00
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