ANNONCE

Vi stiller skarpt på din

BIL

BILHANDEL ER EN
TILIDSSAG
 Det er synet af en velassorteret bilpark, der møder en, når man besøger
Bilfestival - regionens eneste bilmægler.

Indehaver John Beck Jørgensen møder os med et
smil og viser stolt bilparken frem.
De sidste 5 år har Bilfestival opereret fra Dybbøl
Bygade – og med stor
succes. Bilfestival er den
uvildige part mellem køber og sælger, der sikrer,
at begge parter får mest
ud af bilhandlen, fortæller John.
”At handle bil er en tillidssag. Man kan nemt blive
snydt, eller også får man
alt for lidt for sin brugte
bil. Når man sælger sin
bil gennem Bilfestival,
får man typisk mellem
10.000 og 15.000 kr.
mere for den end hos
forhandleren. Da jeg kan
sælge bilen billigere end
forhandleren, får også
køberen en bedre bil til
pengene. Det er bilhandel
til alles fordel,” siger John

Beck Jørgensen, der kun
tager et mindre beløb for
at håndtere handlen. Til
gengæld tager han sig af
alt det praktiske omkring
annoncering i forbindelse
med salget - både i de
landsdækkende brugtbilsmedier samt på hans
hjemmeside
www.bilfestival.dk.
Hjemmesiden er godt besøgt og dermed attraktiv
for alle, der vil købe brugt
bil. Netop derfor får Bilfestival også henvendelser
fra brugtvognsforhandlere, der ønsker at sælge,
de biler de får i bytte,
gennem Bilfestival.

Solgt eller gratis –
og bilvask til alle
De ﬂeste biler, der sættes
til salg hos Bilfestival,
bliver solgt indenfor 5
uger. Derfor har John
Beck Jørgensen ikke

noget problem med at
reklamere med ”solgt
eller gratis”. ”Pris og
stand følges jo ad,” siger
John, der hjælper med at
vurdere slagsprisen. Hans
mission er klar: Det skal
være nemt og fordelagtigt at handle brugt
bil - både for køber og
sælger. Af samme grund
er det ikke kun lokale, der
benytter sig af at handle
bil gennem Bilfestival i
Dybbøl. Køberne kommer

fra hele landet, også fra
Fyn og Sjælland.
Til september har Bilfestival eksisteret i 5 år. John
Beck Jørgensen fejrer fødselsdagen med en gratis
bilvask til alle, der kigger
forbi til en bil snak og hører om fordelene ved at
handle bil hos Bilfestival.
Fødselsdagen holdes lørdag den 4. september på
adressen: Dybbøl Bygade
18 i Sønderborg.

