Tips & Tricks
Maak de garagesale ook bekend bij vrienden, werk en familie zodat we op veel bezoekers
®
kunnen rekenen -> deel het op Facebook, Twitter enz!
mail iedereen in uw adresboek en vraag of ze ook willen komen ,vraag of ze de mail willen
®
doorsturen aan iedereen in hun adresboek enz enz.
Heeft u geen garage of carport zorg dan voor een partytent of zeil i.v.m. niet bestelde regen. ®
Selecteer vooraf welke spullen u wilt verkopen en maak ze indien nodig schoon. ®
Denk ook na wat u ervoor wil hebben, en prijs ze eventueel. En bedenk dat hoe scherper u de
®
spullen prijst des de groter de kans dat u ze niet weer terug hoeft te zetten in uw garage.
Hang de ballonnen op een goed zichtbare plaats in de straat ( begin / einde ) maar in ieder geval
ook aan voor en achterkant van uw huis. Hieraan herkennen de bezoekers alle deelnemende ®
straten en adressen.
Zorg voor 'n natje en een droogje voor uw zelf zodat u uw spulletjes niet in de steek hoeft te laten. ®
Nog beter is het om met meer personen per kraam te zijn zodat u zelf ook bij andere verkopers
®
kunt gaan kijken. Dit is ook gezelliger.
Wees vriendelijk en begroet uw kijkers ze kunnen namelijk kopers worden. ®
Toont iemand interesse in een aangeboden artikel of bent u al in onderhandeling dan heeft
deze persoon recht om het te kopen. Pas als u er samen niet uitkomt mogen anderen een bod
®
uitbrengen. (hou u hieraan dit is een ongeschreven rommelmarktregel het voorkomt veel irritatie
en teleurstellingen).
Het kan gebeuren dat mensen kritiek hebben op uw spullen of ver onder de gevraagde prijs
bieden. Vat het niet persoonlijk op, dit is een tactiek om het zo goedkoop mogelijk te kopen. ®
Bedenk goed u bent eigenaar en u bepaalt de prijs.
Het kan geen kwaad om gedurende de dag uw uitstalling aan te passen. Zorg ervoor dat u continu
®
een aantrekkelijke kraam heeft.
Zorg voor voldoende wisselgeld en mocht u breekbare spullen hebben dan zijn kranten handig
®
om het in te verpakken.
Als je met weinig deelnemers of alleen in een straat staat, hang dan extra ballonnen, slingers of
®
een bord op dat verwijst naar jouw verkooppunt. Zodat bezoekers je toch kunnen vinden.
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