Bättre jämförelser: Financer.com jämför nu lån i Danmark
Med denna pressrelease vill vi presentera vår senaste expansion, Financer.com
Danmark, som i slutet av förra veckan blev färdig och nu har öppnat upp för
allmänheten.
Vi lanserade Financer.com i Danmark för att vi vill ge danska lånekonsumenter samma
fina tjänst som vi erbjuder på den svenska marknaden och vill så klart vara med och
frodas på den växande marknaden i fler länder i Norden.
“Vi är positiva och har stora förväntningar på att kunna bli en av Danmarks främsta
jämförelsetjänster inom finansiella produkter”, säger Mikael Persson, huvudansvarig
inom marknadsanalys för Financer.com.
Financer.com Sverige har haft god framgång inom just lån och vi tror att detta segment
kommer uppskattas mest även i Danmark, av anledningen att vi alltid presenterar det
billigaste alternativet först i våra jämförelser inom lån.
I dagsläget när många konsumenter har ett stort behov av att låna pengar och räntorna
ständigt pressas ner så tror vi att det finns ett stort behov av att hitta det allra billigare
lånet på ett snabbt och smidigt sätt.
Tjänsten växer sig större varje dag och nu erbjuds det inte bara en detaljerad översikt
på privatlån, utan även jämförelser inom smslån, sparkonton och kreditkort.
Vi har under senare året expanderat till Finland, Polen och Spanien. Under kommande
månader är det planerat att även nå ut i Estland, Nederländerna, Norge och Tjeckien.
För mer information, kontakta
Financer.com, som drivs SEO Solutions Limited har som huvudsyfte att digitalt jämföra
produkter och ge konsumenten det bästa och billigaste alternativen.
Vi befinner oss på 01, Le Julien Residence A Sqaq Ciantar, St Julians, STJ 1280,
Malta.
Vänligen kontakta Mikael Persson på sv@financer.com vid frågor.
Om Financer.com
Financer.com är en ekonomi- och jämförelsetjänst som syftar att hjälpa våra besökare
att enkelt hitta billigare lån, kreditkort och bästa sparräntan. Vi finns för närvarande i
Sverige, Finland, Polen, Spanien och nu Danmark. Financer.com har 14 medarbetare
som ständigt jobbar med att förbättra och expandera vår tjänst. Vår vision är att bli
störst i Europa inom vårat segment.

