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Å selge eiendom                                                                       er i de 

fleste tilfeller en av de største handelene du foretar deg i 

livet. Ikke bare handler det om penger, men også et ønske 

om en trygg og effektiv prosess. I tillegg til våre dyktige 

meglere stiller vi i Meglerhuset Rele med en unik og

gjennomarbeidet markedspakke. Meglerens verktøykasse 

for en vellykket salgsprosess.

Meglerhuset Rele  /  Haraldsgaten 139  /   T: 52 73 15 00  /  5527 Haugesund  /  PB 505, 5501 Haugesund  /  post@meglerhuset-rele.no  /  meglerhuset-rele.no
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Din bolig presenteres med en tydelig og informativ annonse på finn.no med

faktaopplysninger, velkomponerte bilder fra vår egen boligfotograf og en målrettet 

selgende tekst.

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.

Meglerhuset Rele dekker kostnad med løfting av finnannonse. Finn.no tillater løfting av 

annonse dersom boligen har vært tatt bort fra nettet i minimum 20 dager eller prisen 

er endret med minimum 5%.

finn.no
Annonse finn.no

Reklamefri finn.no

Løfting av annonse finn.no

1.
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BASIS  FULL

3.

All informasjon knyttet til din eiendom vil være tilgjengelig 24 timer i døgnet på vår prisvinnende

nettside 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.

Vår nettside er også tett integrert med vår digitale annonsering.

meglerhuset-rele.no

Vår basis markedspakke inkluderer trykking av 18 eksemplarer

av salgsoppgaven. Ytterligere opptrykk er inkludert i full markedspakke.

Våre salgsoppgaver skal være en opplevelse fra start til slutt og gi leseren et varig 

inntrykk. Vi vet at boligkjøp er emosjonelt motivert, og derfor har vi lagt et stort 

arbeid ned i prospektet vårt. Alt fra rekkefølge på informasjon, oppbygning og papir 

er nøye utprøvd for å gi kjøpere den gode følelsen – her vil jeg leve, her vil jeg bo. 

 

Velkomponerte bilder, målrettet tekst, faktaopplysninger og nøyaktig fremstilling 

av eiendommen gir kjøper sisteinntrykket som skal til for at han tar en kjøpsbeslutning.

Vårt boligmagasin er av ypperste kvalitet og overlater ingenting til tilfeldighetene.

Salgsoppgaver
fra trykkeri

Kostnadsfritt opptrykk

2.

BASIS  FULL
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3 målrettede annonser på Facebook (2 målgrupper). Facebook er verdens største sosiale nettverk og gir oss mulig-

heten til å nå over 3,5 millioner nordmenn over 18 år. – Vi retter selvsagt kun annonseringen mot din boligs målgrup-

per.

Vi kombinerer vår kunnskap om boligmarkedet med den nyeste markedsføringsteknologien. Gjennom unike data og 

rekkevidden til Facebook, Instagram og Google Display, treffer vi de rette boligkjøperne raskere og mer presist.

3 målrettede annonser på Instagram (2 målgrupper). Instagram er verdens mest populære bildedelingsnettverk og 

har rundt 2 millioner brukere over 18 år i Norge.

Målrettet annonse på Google sitt annonsenettverk bestående av over 200 ulike nettsteder som for eksempel 

Dagbladet.no, Youtube, Nettavisen, TV2.no

Digital

”The human touch”

Facebook

Instagram

Google Display

4.

Målretting

Optimalisering

Utforming

Basert på din eiendoms beliggenhet.

størrelse, pris og en rekke andre 

data, definerer vi hvilke målgrupper 

som utgjør potensielle kjøpere.

Deretter utformer vi annonser tilpas-

set målgruppene. Vi oppretter flere

versjoner med ulike tekster og bilder

for å se hvilke som gjør det best.

Etter at kampanjen er publisert

følger vi med på responsen

annonsene genererer, og arbeider 

kontinuerlig for å optimalisere

resultatene.
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Slik fungerer det

Konkurrerende tilbud har helautomatisert målretting. Rele Target har et mer avansert system for å løse den  

automatiserte delen (med flere parametere). Men har også alltid en markedsfører som vurderer hvert enkelt objekt, 

for å kvalitetsikre og gjøre endringer. Ekempelvis hvis eiendommen har brygge er det naturlig å rette seg mot folk 

som liker båt, fiske og lignende. Slike ting vil ikke et helautomatisert system plukke opp. Eiendomsmeglers unike 

lokalkunnskap spleises med profesjonelle markedsførere som kvalitetssikrer målretting, bilder og tekst på hver 

eneste kampanje.

BASIS  FULL
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Rele Live Rapport følger annonseringen på alle

digitale plattformer i markedspakken og gir deg

resultatene live, lettfattelig presentert på en egen, 

lukket nettside. Slik er du hele veien oppdatert med 

resultatene av markedsføringen og kan følge frem-

gangen av boligsalget – minutt for minutt.

Boligsalg 
minutt
for minutt
Med Rele Live Rapport kan du 

enkelt følge med på resultatene 

av markedsføringen i sanntid 

fra din mobil, nettbrett

og PC/Mac.   

5.

Ekstra målretting mot

personer som har fellestrekk

med de som viser interesse

for dine annonser.

Lookalike
Audience

Løpende måling og

optimalisering av annonser og målgrupper 

for å få mest mulig ut av budsjett.

Ekstra annonsering til de som har besøkt 

prospektet, for å øke andelen interessenter. A/B testing

Remarketing

Ekstra målretting mot de

som har sett på lignende

eiendommer den siste tiden.

Custom Audience

Slik optimaliserer vi underveis

BASIS  FULL BASIS  FULL
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Mediehuset Haugesunds Avis

50.000 lesere
hver lørdag
– og regionens best besøkte lokale nettsted. 
Velger du full markedspakke får du dekning
både på print og digitalt hos regionens
største mediehus.

6.

Helside 

Helside papirannonse ved første innrykk i Haugesunds Avis (lørdag)

BASIS  FULL

”
Vår størrelse og uavhengighet som meglerhus gjør at

vi kan snu oss raskt og hele tiden stå i front av den digitale 
utviklingen. Samtidig står vi fritt til å skreddersy den beste 

markedsmiksen for å nå våre lokale boligkjøpere.

– Marius Kallevik, partner og Eiendomsmegler MNEF
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Boligkarusell h-avis
7 dager på boligkarusell på h-avis.no 

med retargeting bannerannonsering 

på Facebook og Instagram.

Mediehuset Haugesunds Avis

Bannerannonser 

Custom Audience og retargeting 

bannerannonser på h-avis.no

Ubegrenset 

Ubegrenset antall papirannonser i 

lørdagsutgaven av Haugesunds Avis. 

Vi benytter 1/4 side ved annonsert 

visning og 1/8 side ved annonse med 

visning etter avtale

BASIS  FULL

Foto7.

Dedikert fotograf
Hos Meglerhuset Rele har vi ansatt egen fotograf. Dette for å kunne 

bruke mer tid på hver bolig og tilby bilder av aller høyeste kvalitet. 

Vår boligfotograf, fotograf Øyvind Eikre er den som har tatt mest 

boligfoto på Haugalandet gjennom tidene. Og han er av mange 

ansett for å være den beste i bransjen på Haugalandet.

Bilder som passer din bolig
Bildene er en avgjørende faktor i markedsføringen av din bolig. Disse 

skal gi et best mulig førsteinntrykk, samt skape interesse og 

nysgjerrighet hos potensielle kjøpere. Vi tilpasser bildene til din bolig, 

og forsøker å skape et korrekt bilde av den.

Individuell tilpasning
Vår markedspakke inkluderer mastfoto, fasade- og interiørfoto, samt 

nærområdebilder og plantegning(er). Ut over dette tilpasser vi pak-

ken i hvert enkelt tilfelle ut i fra megler og fotograf sin vurdering.

Kjøpers inntrykk av sitt fremtidige hjem 

startet ved første blikk på boligannonsen. 

Innledningsvis skaper hvert bilde og hvert 

ord en ny opplevelse av eiendommen. 

Vår egen dedikerte fotograf sørger for at 

opplevelsen er god. 

BASIS  FULL
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Salgsprosessen

Tilrettelegging

Verdiestimat  >  Rådgivning  >  Strategi og fremdriftsplan

1

2

4

3

Meglers befaring

Markedsføring

Oppgjør

Interessentregister < Salgsmateriell/korrektur 

< Teknisk vurdering < Foto < Dokumenter

Klargjøring til visning > Visninger > Oppfølgning av alle interessenter

Innfridd lån  >  Penger på konto

Tinglysning < Overtagelse < Kontraktsmøte

Budrunde og salg

Fremdrift

Tidspunkt for foto Tidspunkt for takstmann Tidspunkt for visning

DATO/TID DATO/TID DATO/TID
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