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...Butiksinventar & Salgsfremmere...

Er du opmærksom på  
fordelene ved leasing

Vores leasingaftale gør, at du kan få glæde af
 inventaret og de salgsfremmende effekter af dette 

med det samme, selvom du ikke skal betale hele  
investeringen nu. 

Giver fuld fradragsret for leasingydelserne 
efterhånden som de forfalder

Helt konkret.
 
Har vi flere gode cases der bekræfter 
at en investering i butikken skaber 
mersalg.
Bl.a. har vi en herretøjskunde, der 
lavede en ny undertøjsvæg til kr. 2.500,- 
og umiddelbart efter øgede sit salg fra 
denne væg med 60%

Leasing - Butiksinventar 
Øget salg - Frigør likviditet

 
Optimér din butik med nye salgsfremmere 

og oplev glæden ved de nye muligheder  
og mersalg.

LEasing kan værE En rigtig god muLigHEd For dig...
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skal du indrette en ny butik?
 
Skal du lave en større eller mindre ombygning, en ny salgsvæg,
ny LED-belysning eller have nye gadevarer?
 
Så kan LEASING være en mulighed for dig.

Med en leasingaftale hos SuperSellerS får du glæde af butiksinventaret med det samme, 
men betaler i rimelige rater over en periode. 

Mindste beløb der kan leases er kr. 10.000,- plus moms. 
Der kan leases over 15 / 24 / 36 / 48 eller 60 mdr. 

der er ingEn udbetaling
Der er fuld fradragsret for leasingydelserne. 

Hvis du f.eks. leaser inventar, stativer, mannequiner og gadesælgere for 20.000 kr.   
har du ved 36 mdr., en månedlig ydelse på kun 609 kr.  

  
Har du overvejet hvor lidt du skal sælge for, for at tjene 609 kr. på en hel måned?

Vi tror på, at du med vores salgsredskaber kan sælge så meget mere,  
at du indtjener leasingydelsen og mere til. 

Gør du det, giver din leasingaftale overskud OG en mere spændende butik. 

75 71 15 99 www.supersellers.dk

Er du opmærksom på fordElEnE vEd lEasing.
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Hvis du udskifter din gamle belysning til LEDog leaser den hos SuperSellerS 
får du bedre belysning OG strømbesparelse med det samme.
 
Ofte får du en strømbesparelse, der kan betale en væsentlig del af de månedlige ydelser ( måske det hele ), 
hvorved ny LED-belysning bliver omkostningsneutral de første år og indtjenende de næste. 

Har du lyst til at høre mere om dine muligheder for en god leasingaftale? 
så kontakt os på 75 71 15 99 - vi hjælper gerne

 
 

Leasing - Butiksinventar - Øget salg - Frigør likviditet
 

Optimér din butik med nye salgsfremmere 
og oplev glæden ved de nye muligheder for mersalg.

Hvad gør leasing for din forretning:

• Giver fordelene ved investeringen med det samme
• Giver mulighed for øget salg, der kan finansiere investeringen
• Frigør likviditet, der kan bruges til gode daglige varekøb
• Gør dig mindre afhængig af banken
• Giver fuld fradragsret for leasingydelserne efterhånden som de forfalder
• Fordeler omkostningerne over den aftalte periode
• Gør det nem at budgettere

Leasing er en fornuftig prioritering af enhver forretnings likviditet.
Tænk bare på hvor almindeligt det er blevet at lease biler. Både for forretninger og privat.

75 71  15 99 www.supersellers.dk

Er du opmærksom på fordElEnE vEd lEasing.
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Lad os hjælpe dig med indretningen. så får du hurtigt overblikket.

Med over 20 års erfaring i branchen og en baggrund som totalindretter før det, har SuperSellerS gennem årene været 
en del af mange indretninger i.f.m. opstarter, ombygninger, showrooms, messer mv.
Den erfaring vil vi gerne dele med vores kunder. 

ring til supersellers og vi hjælper dig  75 71 15 99

FÅ insPiration tiL din Butik 
i dEt nYE  
dEsign og intErØr kataLog

Kataloget kan du se online i webshoppen www.supersellers.dk  
og du kan bestille kataloget i en papirversion. 

ring til supersellers og vi hjælper dig  75 71 15 99

alle priser er ekskl. moms. se www.supersellers.dk for handelsbetingelser. forbehold for prisændringer, udsolgte varer samt trykfejl i kataloget.

 vidtskue vej 12, dk-7100 vejle  www.supersellers.dk @  info@supersellers.dk 75 71 15 99

Vores webshop og email er åben 24/7. 
Showroom og telefon er i hverdage: 
Mandag-torsdag: 07.45-16.00.  
Fredag: 07.45-14.00. 


