
Highballs and lowballs
Vi vill skapa en sida/program som ger dig möjligheten att söka och se alla 
olika sorters auktioner på många olika sidor ungefär som en sammanfattning 
av alla världens auktioner som sker över internet. Alla auktioner på alla 
kontinenter på denna jord. På denna hemsida kommer det inte bara att finnas 
möjlighet att söka efter auktioner utan också att skapa dina egna auktioner 
som alla kan ta del av. Andra mindre tjänster kommer också att finnas för att 
förbättra tjänsten.

Vi vill skapa nya möjligheter inom handelsvärlden. Har du inte råd att köpa 
något eftersom det är för dyrt? Använd det du har för att skapa nya 
möjligheter för att få just det du vill ha, eventuellt också få det lite billigare. 
Handel med vanliga valutor fungerar också. 
Skapa dina möjligheter nu därför att kostnaderna för att gå med är bara 50:- i 
månaden. Du får tillgång till både hemsidan och programmet. Det kan laddas 
ner från hemsidan.

Hur går det till? Denna tjänst ger dig möjlighet att se många erbjudanden 
inklusive auktioner och att se en gigantisk prislista som man kan utgå ifrån 
om man behöver hjälp med att sätta ett pris på sin vara. Denna prislista är 
alltid uppdaterad och du har också möjligheten att lägga dina synpunkter på 
priserna. 

Hur går bytet till? Du går till din närmaste postbutik och skickar varan till 
oss. När vi har båda varorna så skickar vi dem till rätt person och ser till att 
allting går rätt till.

När du blir medlem får du dessutom din första fraktavgift gratis.

Vårt mål med denna affärsidé är:
• att på kort sikt fokusera på att etablera oss i Sverige. Därefter vill vi försöka 
gå med vinst genom att marknadsföra oss på både på olika kända sidor och i 
diverse tidningar. När vi har fått ett stabilt antal kunder som handlar/byter 
saker regelbundet så ska vi etablera oss i resten av världen så att även USA 
och västeuropa kan ta del av H.A.L. På längre sikt vill vi bli störst inom vår 
bransch och få så mycket valmöjligheter som möjligt när det gäller de tjänster 
som säljs på HAL.  

Varför ska du investera?
Huvudskälet är att konkurrenterna är få och att affärsidén är en tjänst som är 
lätt att använda samt att efterfrågan är stor och kommer bli ännu större när 
folk får möjlighet att få använda vår tjänst. Lokalkostnaderna är låga och 
personalen liten så utgifterna kommer vara mycket lägre än inkomsterna. 
Dessutom kommer samt att priserna att höjas när vi folk blir intresserade och 
informerade om att vår tjänst. 




