
Af Louise Mandrup
louise.mandrup@nordjyske.dk

AALBORG: Skal man udskifte 
sin gamle smartphone, kan 
det måske betale sig at lægge 
vejen forbi Bispensgade i 
Aalborg, hvor kæden Pho-
netrade netop har åbnet sin 
femte forretning. 

Her kan man både få repa-
reret, sælge og købe sin 
brugte smartphone eller 
tablet. Men man kan også 
købe iPhones, der aldrig væ-
ret i brug til en pris, der lig-
ger lavere end resten af mar-
kedet.

Phonetrade køber deres 
produkter uden om Apple, 
og derfor kan de videresæl-
ge iPhones billigere end an-
dre, lyder forklaringen.

- Vi køber primært vores 
produkter af store it-virk-
somheder, forsikringssel-
skaber og ”brokere”, som 
formidler udstyr mellem 
virksomheder. Når et stort 
firma har købt 50 iPhones 
for meget, eller en forbruger 
har fået en telefon i firmaga-
ve, så har de ikke behov for 
at tjene på dem - de skal bare 
af med dem. Det giver plads 

til, at vi kan sætte priserne 
lavt, siger Morten Zacharia-
sen, marketingschef hos 
Phonetrade.

Uden æske og høretelefoner
For at holde omkostninger-
ne så lave som muligt opkø-
ber Phonetrade iPhone-par-
tier uden æske - af hensyn til 

fragt - og øretelefoner. Dog 
følger både oplader, kabler 
og hvad der ellers hører til af 
udstyr med. Varen bliver i 
stedet pakket i Phonetrades 
egne æsker. 

I Elgiganten kan man købe 
en helt ny iPhone 5S med 16 
gigabyte til 4333 kroner. 
Hos Phonetrade koster den 
samme model 3749 korner, 
dog som nævnt uden ørete-
lefoner. Mobiltelefonen har 
haft en anden ejer, før den 
lander hos Phonetrade, men 
har aldrig været i brug. Det 
er en besparelse på 13 pro-
cent. 

Kan ikke konkurrere
Køber man en brugt model 
må man slippe 3349 kroner 
hos Phonetrade. Selvom El-
giganten også tilbyder brug-
te telefoner, kan kæden ikke 
konkurrere på prisen, erken-
der Michael West, salgschef i 
Elgiganten: 

- Konkurrence er altid 
sundt, for den gør, at kun-
derne får de bedste tilbud – 

helt i tråd med vores ønske 
om at levere kendte mærke-
varer til lave priser. 

- Igennem de seneste år 
har vi set, at flere og flere 
danskere vælger at købe mo-
biltelefon hos Elgiganten, 
herunder iPhone, så det ta-
ger vi som en god indikation 
af, at kunderne er glade og 
føler sig trygge ved at handle 
hos os. 

- Vores vigtigste mission er 
nemlig, at kunderne gør en 
god handel, som de samtidig 
er trygge ved, og det tilbyder 
vi i Elgiganten, siger Michael 
West.

Køber man en smartphone 
hos Phonetrade, kan man få 
et afslag i prisen, hvis man 
afleverer sin gamle mobilte-
lefon uanset standen på den.  

Morten Zachariasen oply-
ser, at kæden på ti måneder 
har solgt over 10.000 iPho-
nes, og han bebuder en om-
sætning på 25 millioner kro-
ner i år. 

iPhone-forhandlerne 
får konkurrence
PRISKRIG: Kæden Phonetrade har åbnet butik i Aalborg
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ALT I NYT MATERIEL

I HANDELSBANKEN kan du både få tryghed ved at være kunde i en 
stærk bank og samtidig få den lokale banks smidighed og service. 
I Aalborg City filialen har vi hele koncernes styrke i ryggen, men vi 
træffer vores egne beslutninger. Det giver dig bedre løsninger og  hurtige 
svar, når vi ikke først skal spørge om lov på hovedkontoret. 

Jernbanegade 4 / 9000 Aalborg / tlf. 4456 5600 / aalborgcity@handelsbanken.dk

Hos os møder du
beslutningstagere
- ikke budbringere

Klaus Haslund-Larsen, 
stedfortrædende 

direktør

Vi tager selv
beslutningerne i
fi lialen, så vi kan
svare dig hurtigere
’’

AALBORG: Universums Talent Survey har spurgt 240.000 økonomi- og ingeni-
ørstuderende, hvor de helst vil arbejde, og begge grupper foretrækker 
Google. For de økonomistuderende kommer PwC og EY ind på de næste 
pladser, og for de ingeniørstuderende er det Microsoft og Apple. -junk 

Studerende vil helst arbejde for Google

Af Flemming Junker
flemming.junker@nordjyske.dk

RANUM: Nu er det muligt at 
blive medejer af en nord-
jysk vingård. Det er Glen-
holm Vingård i Vesthim-
merlands Kommune, der 
har valgt at udbyde folke-
anparter i vingården.

Hensigten er, at man 
over de kommende tre år i 
alt vil udbyde 3000 B-an-
parter á 1000 kroner.  De 
første 1000 er netop ud-
budt.

- Vi vælger at udvide ejer-
kredsen, fordi vi har nogle 
ambitioner for vingården, 
som vi med en kapitaludvi-
delse vil kunne udvikle og 
udvide både hvad angår 
markdrift og selve vinpro-
duktionen, fortæller ejer 
og vinbonde Hans Jørgen 
Madsen. 

- Desuden ønsker vi at 
forbedre lagerkapaciteten 
og udvikle besøgsfacilite-
terne, således de bliver 
endnu mere attraktive i 
forhold til vingården som 
besøgs- og turistmål, tilfø-
jer han.

Vingården, der er en af 
Skandinaviens ældste og 
største, producerer mellem 
5000 og 8000 flasker hvert 
år, og produktionen omfat-
ter både rødvin, hvidvin, 
hedvin samt mousserende 
vin og druebrændevin.

Hans Jørgen Madsen ser 
frem til at få en lang række 
medejere:

- En bred ejerkreds bestå-
ende af vingårdens kun-
der, samarbejdspartnere 
og vininteresserede vil des-
uden give et godt samspil 
med masser af positiv 
energi, hvor det bliver sjovt 
for alle parter at være fæl-
les om en vingård. 

- Medejerskabet har dog 
også nogle helt konkrete 
fordele af både oplevelses-
mæssig og økonomisk ka-
rakter, som blandt andet 
indbefatter gode rabatter 
på vin, mad, overnatning 
og vinsmagning. Og nogle 
ting bliver endog helt gra-
tis, så som rundvisninger, 
vindyrkningskurser, delta-
gelse i vinpanel og vinhøst, 
påpeger Hans Jørgen Mad-
sen. 

Bliv medejer af en 
nordjysk vingård

Glenholm Vingård producerer 
5000-8000 flasker hvert år.

Phonetrade har foruden den nye butik i Aalborg forretninger i København, Hellerup og Kolding. 
 Foto: Phonetrade


