
Felismerjük

az értékeket!

Hatékony, gyors és kényelmes

megoldás a vállalati vagyontárgyak értékesítésére!
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Kik vagyunk?


Az Intergavel Aukciószervező Kft. 2005 óta foglalkozik vállalati 
vagyontárgyak árverés útján történő értékesítésével, 
értékbecslésével. Cégünk a potenciális vásárlók egyedülállóan 
széles körét éri el Magyarországon és a régióban. Globális 
partnerünk, a németországi központú  GmbH 
nemzetközi hálózatának köszönhetően pedig az aukcióinkon 
szereplő tételekre a világ szinte bármely pontjáról licitálhatnak.

Maynards Europe

Miben tudunk 
segíteni?


Számos helyzet adódik, amikor egy vállalatnál 
feleslegessé, sürgősen eladóvá válnak eszközök, 
berendezések. Magyarországon is egyre többen ismerik 
fel, hogy ilyen esetekben a legjobb értékesítési módszer 
az online aukció, amit az

Intergavel egyedülálló szolgáltatása tesz még 
előnyösebbé. 

Miért pont az

online árverés?
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Tiszta, átlátható, egyenlő esélyeket garantáló 

értékesítési módszer.



Gyors eladást tesz lehetővé, ami jól jön likviditási 

nehézségek esetén.



A vevők legszélesebb körének elérhető, kényelmes, 

biztonságos megoldás.



Nem kell a vevőket egyesével felkutatni, amivel 

rengeteg idő és pénz spórolható.



Egyre nő az árverésen vásárlók száma, ami eladói 

szemszögből előnyös.



A licitversenynek köszönhetően magasra


kúsznak az árak.



Az eladók pontos nyilvántartás mellett jutnak 

jelentős, gyors bevételhez.


https://www.maynardseurope.com/
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Miért pont az Intergavel?


–	Minden, a lebonyolítással kapcsolatos terhet leveszünk megbízóink válláról


–	Sikerdíjért dolgozunk, így rejtett költségek és kockázat nélkül együttműködhet velünk


–	A célunk Önnel közös: maximalizálni a bevételt, amiért mindent meg is teszünk


–	Nemzetközi hátterünknek hála világszerte akár 1 millió potenciális vevőt érünk el


–	A gazdaság csaknem minden szektorában szerveztünk már sikeres aukciót


–	Jelentős gyakorlatunk van nagyszabású projektek lebonyolításában


–	Ügyfeleink nagy többsége az első megbízást követően hosszútávú megállapodást köt velünk


Felmérés    fotózás
Tétellista 

elkészítése

Vételár 
összegyűjtése

Tételes 
elszámolás a 

megbízóval
Marketingkampány

Értékbecslés
Az aukció 

megszervezése és 
lebonyolítása

Igény esetén az eszközök 
begyűjtése, szállítása, 

raktározása

Mit tartalmaz teljes körű szolgáltatásunk?
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MEGBÍZÁS KÉZHEZVÉTELE,


SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSA

Aukciós lista (leltár) készítése

értékmeghatározással

PROJEKT ZÁRÁSA

Eszközök helyszíni

felmérése, fotózása

Időigény: 1-2 nap

hirdetési kampány

Időigény: 3-4 hét

pénzügyi elszámolás

Időigény: 2-4 hét

Időigény: 1 hét

Árverés (online licitálás,

intergavel.com oldalon)

Időigény: 3-4 hét

SZállítás: a vevőink elszállítják

a megbízótól az eszközöket

eszközök személyes megtekintési 
lehetősége a vevőknek


(aukció zárása előtt)

Időigény: 1 nap

AUKCIÓ 
FOLYAMATA
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RÓLUNK ÍRTÁK

Az Intergavel Kft. a rövid határidő ellenére sikeresen,


nagyon szervezetten, és nem utolsósorban, komoly pénzügyi 

eredménnyel bonyolította le a teljes folyamatot, kezdve a felmérés, 

értékelés, internetes meghirdetés/árveréstől, a koordinált 

elszállításon át egészen az ügylet precíz pénzügyi zárásáig. 

Nyugodtan mondhatjuk, hogy az először kilátástalannak tűnő 

eladásból pénzügyileg is egy nem várt sikertörténet kerekedett!



– Philips Magyarország Kft.





REFERENCIÁINK:

www.intergavel.com


facebook.com/intergavel


linkedin.com/company/intergavel


Iroda:

Postacím:

Telefon:

E-mail:

 2040 Budaörs, Stefánia u. 7.


 2040 Budaörs, Pf. 499.


 +36 (23) 200-120


 info@intergavel.com


Bízza ránk 
eszközeit!


felesleges 

Ha felkeltettük érdeklődését,

forduljon hozzánk bizalommal:


	01
	02
	03
	04
	05
	06

