
Edukakaks müügiks:  

- Too müüki hooajalisi, kaasaegseid ja heas või väga heas korras puhtaid tooteid. Vaata enda 
asjad kriitlise pilguga üle. 

-Oodatud on ka vanaaegsed või vintage stiilis korralikud tooted.  

-Määra mõistlik hind! Taaskasutus tähendab teise ringi kaupa- ostjad otsivad soodsat ja 
korraliku kaupa.  

-Kinnita ja täida hinnasildid korralikult! Sildita või puuduliku infoga tooteid me ei müü. 

 - Ära kuhja boksi esemetaga üle! Liiga täis boksile on raske ligi pääseda, asjad kukuvad 

riidepuudelt maha ja mõned esemed võivad jääda potentsiaalsel ostjale märkamata. Pane 

boksi asju mõõdukalt, saad kaupa jooksvalt juurde tuua. 

- Tunne oma boksi vastu huvi. Käi seda nädalas korra korrastamas. Siis on ülevaade, millist 
kaupa ostetakse rohkem või saad hinnata mõne eseme ümber. Kindlasti kontrolli ka, et 
kõikidel toodetel oleks hinnasildid küljes. Soovi korral on võimalik tellida boksi korrastust 
5€/kord (nt. 1 kord nädalas). 

-Kui oled pikaajaline rentija, siis soovitame asju boksis aeg-ajalt ümber sättida ja kaupa 
vahetada, et ostlejatel oleks “värske” vaade. Võid ka juurde lisada plakati “Uus kaup!“ 

-Püüa boksile tähelepanu plakatiga- Suurused, hinnavahe, brändid või mida boksis leidub. 
Meie klienditeenindaja võib selle Sulle valmis teha.  

-Kui rentisid boksi eesmärgiga asjadest kindlasti lahti saada, on müügiperioodi teises pooles 

soovitatav protsendiline soodustus teha. Sildi saad meie klienditeenindaja käest. 

- Soovi korral reklaamine vaid Teie boksi enda Facebooki ja Instagrami story-sse (24h). 
Lisamine on tasustatud 1€/ese.  

*Müük sõltub suuresti sellest mis boksis on- mis hinnaga, suurused ja kes mida otsib. 
Igapäevaselt näeme, et kui see üks kord ei läinud müük nii hästi siis teinekord võib minna 
väga hästi.  

Soovime Teile edukat müüki! Küsimuste korral pöörduge alati XXL kirbuturu meeskonna 
poole.   

 

 

 

 

 

 

 



KUI SINU BOKSIST ON ESE PUUDU!? 

Meil on olemas nii turvaelemendid, kui ka turvaväravad. Turvaelemendid on rendihinnas, 
kasuta neid. Ka on meil olemas turvakaamerad üle saali mille salvestusi on võimalik järgi 
vaadata kuni 10päeva. Rendileandja ei vastuta kaduma läinud või varastatud asjade eest. 
Anname endast kõik, et vargusi ei toimuks.  

Tihti lähevad esemed “jalutama“ mööda poodi. Vaata üle korralikult nii naaberboksid, kui ka 
teised boksid saali peal. Kõige kiiremini tuvastad sa oma asjad ise! 

Kui ikkagi ei leidnud siis anna klienditeenindajale sellest teada.  

 Vaata üle sildita esemed kassa juures (Pane tähele! Hoiustame sildita asju vaid 
nädala!) 

 Ese on juba müüdud ja hinnasilt ei ole veel lepingu vahele pandud 

 Ese on tõstetud broneeringu ajaks kõrvale 

 Ese on hetkel mõne ostja käes 

 

Mida saad selle jaoks ise ära teha? 

-Hoia oma boksil nädalas korra silm peal. Kui midagi on puudu on meil lihtsam kuupäevaliselt 
ja saame kiiremini kaamerapilti järgi vaadata.  

-Kui boks on liiga täis ei ole teenindajad sinu boksiga kursis ja ei pruugi sinu tooteid ära 
tunda.  

- Väiksemad esemed aseta kassa alla või vitriini. 

 

 

  


