
 
 
Valutahandel inleder samarbete med Marbella.se, visar lokala valutakurser 
Valutahandel.se har idag signerat ett samarbete om att visa lokala valutakurser för svenskar 
och norrmän som köper hus i Marbella. Initialt så stäcker sig avtalet 12 månader, med 
möjligheter att även inkluderar live växelkurser för fler länder. 
 
Sveriges främsta webbplats om valutahandel och trading på nätet, Valutahandel.se, 
meddelar idag att samarbete med Marbella.se har inletts. Tack vare Valutahandel.se så visas 
nu även svenska växelkurser för bostadsköpare på Costa del Sol, i södra Spanien. 
 
Många svenskar flyttar till Marbella varje år på grund av bättre väder under större delen av 
året och en mer social livsstil där folk ofta spenderar stora delar av året utomhus, med ett 
varierat utbud på allt från restauranger och aktiviteter till skolomsorg och sjukvård.  
 
Ett flertal svenska entreprenörer har valt att flytta till värmen på senare år vilket gjort att 
nätverksmöjligheter och företagsrelaterade utbudet stadigt ökar. Som en av de ledande 
sajterna för blivande invånare så visar Marbella.se ett heltäckande utbud av hus till salu i 
och omkring Marbella, med närliggande områden med allt från exempelvis San Pedro de 
Alcantara till La Zagaleta. 
 
Med hjälp av stöd från Valutahandel’s livekurser, så kan besökare se valutakurser i realtid 
för svenska kronor och norska kronor på alla listade hus till salu på Marbella.se.  
 
Sektionen med live kurser på Valutahandel.se inkluderar flera av de ledande valutorna, 
såsom euro, us dollar, pund, japanska yen och norska kronor. För en översikt av alla 
valutakurser i realtid, så går de att hitta på https://www.valutahandel.se/valutor/live/.  
 
Valutahandel.se löpande recensioner av landets bästa valutamäklare för den som vill trada 
valutor på nätet, vilka betygssätts utifrån ett flertal faktorer, såsom avgifter, support, 
mjukvaror, utbud av valutapar och licenser. Till dags datum så finns det omdömen för 43 
valutamäklare och 47 stycken cryptomäklare på sajten. Varje dag så släpps nyheter på 
Valutahandel.se, som tar upp de senaste och mest diskuterade valutaparen just nu. 


