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AUKCYJNY REKORD INTERNETOWY

Obraz „Atak wilków” z 1882 r, autorstwa Alfreda Wierusza-Kowalskiego ,
wylicytowany w internecie za 501 000 zł, na aukcji Agry-Art. w dniu 8 października 2006

W ostatnią niedzielę na aukcji dzieł sztuki Agry-Art padł rekord wielkości kwoty
wylicytowanej za pomocą internetowej aplikacji aukcyjnej.
Klient zalogowany do systemu aukcyjnego Agra Live wygrał licytację z
przeciwnikami na sali aukcyjnej przebijając oferty na poziomie 501 tysięcy
złotych.
Przedmiotem licytacji był fenomenalny obraz autorstwa Alfreda WieruszaKowalskiego "Napad wilków".
Agra-Art stosuje od 3 lat autorski system informatyczny, umożliwiający licytację
przez internet razem z osobami obecnymi na sali aukcyjnej.
Internauci , po uprzedniej weryfikacji, widzą na ekranach przebieg licytacji bez
żadnych opóźnień, mogą również składać oferty (jednym kliknięciem myszy), które
natychmiast ogłaszane są na sali aukcyjnej.
System Agra Live jest na tyle szybki, że nie ma żadnych opóźnień w stosunku do
licytacji na sali i czasami wręcz to internauci nadają tempo aukcji.
Do tej pory przez system Agra Live stale licytuje od kilkunastu do kilkudziesięciu
osób, a wiele innych obserwuje na żywo przebieg licytacji . Obserwacja przebiegu
aukcji nie wymaga żadnej weryfikacji, każdy internauta może w dowolnym momencie
aukcji wejść ze strony www.agraart.pl i zacząć obserwować jak przebiega aukcja.
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Warto dodać, że Agra Live pozwala bardzo szybko włączyć się do licytacji - do
weryfikacji wystarcza karta kredytowa.
Często zdarza się że już w trakcie aukcji, klienci wpłacają wadium kartą i po
autoryzacji trwającej kilkadziesiąt sekund mogą już licytować na ekranach swoich
komputerów.
Jak widać po ostatnim rekordzie, zaufanie do tej formy udziału w aukcji wzrasta
coraz bardziej - do tej pory licytacje obiektów o wartości powyżej 100 tyś należały do
rzadkości ( poprzedni rekord to 133 tyś za obraz Nowosielskiego).
Agra-Art była pierwszym w Polsce ( i do tej pory jest jedynym) Domem Aukcyjnym
który umożliwił pełnoprawne uczestniczenie w rzeczywistej aukcji internautom.
Na świecie liderem w aukcjach live jest amerykański Ebay, dopiero w tym roku
dołączył do niego Dom Aukcyjny Christies w Wielkiej Brytanii i kilka firm aukcyjnych
z Niemiec (Nagel, Neumeister).
© Konrad Szukalski
Więcej informacji na temat Agra Live, licytacji przez internet : konrad@agraart.pl
Więcej : Poradnik Agra Live Wyniki aukcji z 8.10.2006
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