asgoodas.nu GmbH
Szybka, łatwa i bezpieczna sprzedaż elektroniki w internecie. Usługę tą oferuje
KUPIMYTO – część firmy asgoodas.nu GmbH odpowiedzialna za skup. Sprzadaż
na KUPIMYTO ma w porównaniu ze znanymi serwisami aukcyjnymi wielkie
zalety. Po gruntownym odnowieniu urządzeń przez asgoodas.nu GmbH, są one
ponownie wprowadzane na rynek.
Jak to działa?
Na stronie internetowej www.kupimyto.pl klienci mogą łatwo znaleźć urządzenie,
które chcą sprzedać. Odpowiadając na maksymalnie 8 pytań co do stanu sprzętu,
natychmiast ustalana jest wartość urządzenia. Klient nie musi się rejestrować i nie
ponosi żadnych kosztów. Wystarczy podać aktualny adres i dane konta
bankowego. Wysyłka jest bezpłatna i ubezpieczona. W ciągu 7 dni klient
otrzymuje pieniądze.
Model biznesowy
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Model biznesowy polega na internetowym systemie skupu, odnawiania i
sprzedaży używanych urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe,
odtwarzacze MP3, urządzenia nawigacyjne, aparaty cyfrowe, obiektywy, lampy
błyskowe, konsole do gier, tablety i e-booków, MacBooki, kalkulatory,
komputery Mac, laptopy, kamery). W obliczu coraz krótszego czasu użytkowania
urządzeń elektronicznych (np. Telefony komorkowe – średnio 18 miesięcy)
ponowne wprowadzenie ich do użycia jest bardzo ważne. KUPIMYTO upraszcza
sprzedaż używanej elektroniki dla prywatnych użytkowników. Na stronie
www.kupimyto.pl za pomocą specjalnego oprogramowania obliczana jest wartość
rynkowa każdego urządzenia, w każdym stanie wizualnym i technicznym.
Potencjał rynku
Setki milionów urządzeń na całym świecie leżą nieużywane, mimo iż mogłbyby
być sprzedane i wprowadzone do ponownego użytku. Około 360 milionów
telefonów komórkowych leży w szufladach obywateli UE. Liczba ta wzrasta
rocznie o około 100 milionów urządzeń.
Licząc miliony aparatów cyfrowych, obiektywów, lamp błyskowych, urządzeń
nawigacyjnych, odtwarzaczy MP3, konsoli do gier, tabletów / e-booków,

MacBooków, kalkulatorów, komputerów Mac, laptopów i kamer, które zostają
odstawione do szuflady po zakupie nowego sprzętu, wyłania się z tego ogromny
potencjał rynkowy.
Przewaga nad konkurencją
Kluczem do rynku docelowego jest skup używanego sprzętu na dużą skalę
bezpośrednio od klientów prywatnych przez strone internetową
www.kupimyto.pl. Istotną przewagą nad konkurencją jest uczciwa oferta cenowa,
która obliczana jest przez zautomatyzowany system: dziesiątki tysięcy transakcji
sprzedaży używanego sprzętu w sieci są oceniane tygodniowo. Ceny ustalane są
podobnie do systemu giełdowego. Ponadto istnieje opracowany przez ekspertów
system oceny stanu urządzenia. Oferta cenowa jest podobna do tej dostępnej w
prywatnej sprzedaży. Sprzedaż jest tak prosta, jak zakup nowego urządzenia: Bez
rejestracji, bez opłat i ocen. Ponadto, asgoodas.nu GmbH zajmuje dobrą pozycję
na rynku dzięki nowoczesnemu i sprawnemu przetwarzaniu informacji oraz
szybkiemu przepływi towarów.
Zalety klienta przez KUPIMYTO
Sprzedający dostaje pieniądze za używaną i niepotrzebną już elektronikę. Pozwala
to na zlikwidowanie "ukrytych rezerw" w postaci zużytych telefonów
komórkowych, odtwarzaczy MP3, itp. a pieniądze można użyć do zakupu nowego
sprzętu. Proces sprzedaży na stronie KUPIMYTO jest tak prosty jak kupowanie
nowych urządzeń elektronicznych w Internecie.
Zalety dla klienta na asgoodas.nu
Kupujący otrzymują od asgoodas.nu GmbH elektronikę " jak nową", która nie jest
gorsza w jakości i trwałości od nowo wyprodukowanego urządzenia. Ponadto,
asgoodas.nu GmbH daje 12-miesięczna gwarancję na swoje produkty.
Efekt ekologiczny
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Model biznesowy asgoodas.nu GmbH jest przyjazny dla środowiska, gdyż
ponowne użycie elektroniki oznacza oszczędność zasobów. Każde urządzenie
kupione i odnowione przez KUPIMYTO, trafia ponownie na rynek i oszczędza
około 50% CO2 w porównaniu do produkcji nowego urządzenia. Co więcej,
ważne złoża takie jak złoto, srebro i miedź mogą zostać zaoszczędzone. Firma
przyczynia się zatem aktywnie do zrównoważonego wykorzystania zasobów.
Ponowne używanie produktów jest jeszcze bardziej ekologiczne niż recykling,
ponieważ przy wydobyciu surowców wtórnych, w znacznym stopniu zużywane są
inne środki (energia, woda, itp.). Odzyskane środki wykorzystywane są głównie w
energochłonnej produkcji nowych produktów. Ponadto asgoodas.nu działa w
ścisłej współpracy z DHL i uczestniczy w programie GoGreen dla neutralnej pod
względem emisji wysyłki.

asgoodas.nu GmbH (KUPIMYTO) w liczbach
- Firma Asgoodas.nu GmbH została założona w listopadzie 2008 roku przez
Christiana Wolfa.
- Sprzedaj, wyślij, otrzymaj pieniądze: W tych trzech krokach można sprzedać na
stronie www.kupimyto.pl elektronike do asgoodas.nu GmbH.
- W chwili obecnej asgoodas.nu GmbH kupuje ponad 20.000 sztuk urządzeń
miesięcznie.
- Na stronie można znaleźć obecnie około 2.200 modeli telefonów komórkowych
z ostatnich 8 lat i ponad 2700 odtwarzaczy MP3, ponadto do oferty należą
rownież urządzenia nawigacyjne, aparaty cyfrowe, obiektywy, lampy błyskowe,
konsole do gier, tablety i e-booków, MacBooki, kalkulatory, komputery Mac,
laptopy, kamery. Tygodniowo dodawanych jest conajmniej 20 nowych
produktów.
- Portfolio produktów z trzynastu różnych kategorii (telefony / smartfony,
odtwarzacze MP3, urządzenia nawigacyjne, aparaty cyfrowe, obiektywy, lampy
błyskowe, konsole do gier, tablety i e-booków, MacBooki, kalkulatory,
komputery Mac, laptopy, kamery) jest ciągle uzupełniane.
- Obecnie zespół firmy asgoodas.nu GmbH składa się z około 100 pracowników
w dwóch miastach, we Frankfurcie nad Odrą / Słubicach i w Berlinie.
- Średnio, asgoodas.nu GmbH zapłaciła 240 PLN za jedno urządzenie od
prywatnych sprzedawców.
- KUPIMYTO jest dostępne w trzech innych krajach: Niemcy, Austria i
Hiszpania.
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