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Våren är här - rusning efter cyklar på
Blocket
Vårvädret och de ljusare dagarna gör att svenska folket tillbringar allt mer tid
utomhus och söker sig till ett aktivare liv närmare naturen. Det som säljs
snabbast på Blocket just nu är cyklar. Samtidigt städar många ur förråden.–
Lägger du ut en cykel till försäljning på Blocket idag så är det stor
sannolikhet att du har den såld inom ett par timmar, förutsatt att priset är
rätt.
Så säger Blockets marknadschef Anna Björklund, som den senaste tiden sett
cyklar segla upp på första plats av de saker som säljs snabbast.
– Vi ser det varje år: när våren kommer till Sverige, då ökar antalet annonser
på Blocket. När vårsolen tittar fram är det många som vårstädar, rensar ur
sina förråd och passar på att sälja saker de inte längre behöver. Vi ser även
att allt fler väljer att sälja på Internet framför radannonsering i den lokala
tidningen för att det är bekvämt, enkelt och effektivt.
– En stark trend just nu på Blocket är att typiska vårprylar som till exempel
cyklar, roddbåtar och utemöbler säljs väldigt snabbt, säger Anna Björklund.
Det har blivit en mycket vanlig företeelse att köpa och sälja begagnat. En
undersökning som Synovate genomfört i november/december 2008 visar att
hela 58% av svenska folket har köpt eller sålt något på Blocket.
– Allt går att sälja till rätt pris. Men det gäller som sagt att vara snabb som
köpare då de populäraste sakerna säljs mycket fort, säger Anna Björklund.
– Var tionde vara säljs inom två timmar från det att annonsen lagts ut på
Blocket.

Om Blocket Blocket är Sveriges största köp- och säljmarknad och grundades
1996. Enligt en undersökning genomförd av Synovate, november 2010, har 7
av 10 svenskar och 9 av 10 barnfamiljer köpt eller sålt någonting på Blocket.
Blocket är Sveriges tredje största sajt med ca 4 miljoner unika
besökare/vecka.
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