
Erbjudande till utvalda handlare!

Teckna ett 12-månaders abonnemang på Wayke, 
för att utöver dagens tjänster, få access till 
följande erbjudande:

• Central fordonsadministration, utan extra 
kostnad under 2019

• WIP, Waykes Intelligenta Prissnurra, gratis 
tillgång till tjänsten under 12 månader

• WXR, teckna 12 mån betala för 9.

• Ingen prisjustering 2019

• Möjlighet att annonsera på lokala handlares 
bilkort (om de har Free-abonnemang)

Tacka JA till detta erbjudande genom 
följande länk. 

https://wayke.typeform.com/to/NuWSpy

På gång under 2019!
Fokus på öka utbudet
Vi kommer ha riktade insatser för att öka både antal annonser och handlare. Detta för att skapa 
en ännu bättre konsumentupplevelse, ökad trafik och handlarkontakter samt mer data genererad 
på siten.

Skräddarsydd annonsering av era bilar i fler kanaler
Vi kommer arbeta mycket med publicering av era bilar i rätt kanal, till rätt kund och framför allt 
till rätt pris. WXR i Facebook är bara början, under 2019 kommer vi få se fler intressanta 
möjligheter.

Presentationen av era bilar blir ännu vassare
I början av året kompletteras 360-media med möjligheten för er att publicera rörligt material 
eftersom det är en viktig del i kundresan och väldigt efterfrågad från konsument. Ni kommer 
därför att kunna ladda upp era egna filmer till annonserna för att ännu bättre marknadsföra era 
bilar i den digitala köpprocessen.

WIP, Waykes Intelligenta Prissnurra
Framtidens värderingsverktyg som lanseras Q2 2019. WIP är baserad på Artificiell Intelligens och 
alla bilar som finns till salu i Sverige. Med den här tjänsten kommer ni kunna värdera era inbyten 
på ett helt nytt sätt och också värdera ert lager i realtid och få notifiering vid prisjusteringar.

E-handel
Vi tar fram en lösning för att ge kunderna möjlighet att köpa bilen online, både i egna kanaler, på 
wayke.se samt inom ramen för WXR. Lösningen kommer att testas av några handlare under 
första halvåret av 2019, med ambitionen att därefter skala lösningen. 

Central fordonsadministration
Central fordonsadministration lanseras under Q2 och innebär möjligheten att publicera bilar utan 
registreringsnummer och att med en knapptryckning göra en annons synlig på alla era 
anläggningar. 

Personaliserad startsida för konsumenten
I takt med att vi samlat på oss mycket data sen start kommer vi släppa en ny startsida som 
baseras på konsumentens beteende. Därtill kommer vi släppa nya innovativa sätt för 
konsumenten att hitta rätt bil utifrån dess behov.

12-månaders 
abonnemang

månadsvis fakturering
som tidigare
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