En dyktig megler og en tidsriktig markedspakke.

Et nytt hjem
Meglerhuset Rele vet at boligkjøp er emosjonelt motivert, derfor vil vi gi kjøper følelsen av at her vil jeg
leve, her vil jeg bo. Vårt mål er alltid høyest mulig salgssum for selger, og vi mener dette oppnås ved å gi
kjøper en best mulig opplevelse av sin fremtidige eiendom. Vi mener samtidig at ærlighet varer lengst og
at kjøper er villig til å by høyere når han stoler på at alle forhold er lagt frem og at han føler seg ivaretatt.
Meglerhuset Rele tilstreber å være distriktets ledende innen følgende fire faser av boligsalget:
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Førsteinntrykket
i annonsering

Sisteinntrykk av
prospekt etter visning
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Opplevelse
under visning

Oppfølgning, oppfølgning
og oppfølgning

Nå ut bredt – til de som bryr seg
Vår markedspakke inneholder det beste av online og offline markedsføring. Håndplukket av oss for å få
markedsført din bolig til potensielle kjøpere. Vårt salgsmateriell både på trykk og digitalt er utformet med
fokus på å fremheve din eiendoms særpreg, beliggenhet og kvaliteter.

Boligfokus
Vi har kjøpt opp alle bannerplasseringene som kan omringe din annonse, for å la de være blanke. På den måten
vil din eiendom være i fokus, uten at andre produkter eller selskap stjeler potensielle kjøperes oppmerksomhet.

Markedsføring
med presisjon
Vi tilbyr unik markedsføring
på Facebook. Vi annonserer
med målrettet presisjon til
din definerte kjøpegruppe.

Best lokalt
H-avis.no er regionens best besøkte lokale nettside. Din eiendom vil rotere i våre godt synlige
banner-annonser, som genererer hele 330.000 digitale treff første uken.

Bilder – der bilder er best
Din eiendom vil rotere blant ukens bolignyheter på
Instagram og Facebook. Vi presenterer det beste
bildet av eiendommen din, der bilder er best.

All informasjon, døgnet rundt
All informasjon knyttet til din eiendom vil være tilgjengelig 24 timer i døgnet
på meglerhuset-rele.no. Salgsoppgaven, boligsalgsrapporten og egenerklæringsskjema
ligger åpent for umiddelbar nedlastning, nøyaktig når din kjøper ønsker det.
– uten noen form for bestilling eller ventetid.

50.000 lesere, hver lørdag
Annonsepakken inneholder ubegrenset antall annonser i Haugesunds Avis,
regionens største avis. Våre annonser rykkes inn i lørdagsavisen, som er den mest leste.

Skreddersydd boligmagasin
Velkomponerte bilder, målrettet tekst, faktaopplysninger og nøyaktig fremstilling av eiendommen gir
kjøper sisteinntrykket som skal til for at han tar en kjøpsbeslutning. Magasinet er av ypperste kvalitet.

Ingen tilfeldigheter
Små detaljer kan gi en ekstra budgiver og en høyere pris. Materiellet vårt er gjennomtenkt og nøye
utprøvd. Ingenting skal overlates til tilfeldighetene.
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