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PERSBERICHT - 04/10/2018

Samenwerking Autorola – UPTR
De toekomst inzake transparante truck & van
veilingen
UPTR en Autorola zijn verheugd hun samenwerking voor te stellen. Met de bundeling van hun
krachten willen UPTR en Autorola het voor professionele transporteurs mogelijk maken om op
een transparante manier voertuigen aan te kopen en te verkopen.
Autorola Belgium Luxemburg behoort tot de Deense Autorola groep die werd opgericht in
2004. Autorola is ondertussen uitgegroeid tot Europees marktleider in online remarketing voor
cars, trucks, vans en machinery. Autorola behandelt en verkoopt meer dan 250.000 voertuigen
per jaar op haar online veilingsite en heeft reeds meer dan 70.000 geregistreerde
kopers/verkopers in 17 landen binnen Europa.
Als erkende beroepsfederatie voor de transportsector, is UPTR steeds op zoek naar de meest
efficiënte oplossingen die het leven van transportondernemingen kunnen vergemakkelijken.
Voorheen exclusief beschikbaar voor autobedrijven, zal het met de samenwerking tussen UPTR
en Autorola nu ook mogelijk worden voor de leden van UPTR om deel te nemen aan de
veilingen via een simpele druk op de link die aanwezig is op de website van UPTR.
Na een eerste registratie op de website zullen de aangemelde leden wegwijs gemaakt worden
in het aan- en verkoopproces door de uitstekende klantendienst van Autorola. Op deze manier
zal het hen snel opvallen hoe vlot en intuïtief de veilingsite in elkaar steekt en zullen zij spoedig
klaar zijn om zich te werpen op de best mogelijke deals inzake rollend materieel.
Maar dat is niet alles… Door de transparante manier van werken van de veilingsite zullen de
deelnemers een duidelijk zicht kunnen krijgen op de effectieve marktwaarde van de
aangeboden voertuigen en deze kennis kunnen meenemen in hun eigen aan- en verkopen.
Het leidt dan ook geen twijfel dat met de samenwerking tussen UPTR en Autorola een nieuw
tijdperk aanbreekt voor transporteurs om, online, voertuigen op een duidelijke en transparante
manier te verhandelen.
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Voor bijkomende informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Hugo Bertels: Business Development Manager Autorola, op het nummer: 03/887.19.00 of
0497/40.63.20
Ronald Tiebout: Woordvoerder UPTR, op het nummer: 02/420.54.56 of 0472/443.899

