
Markedspakken

Vår verktøykasse
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Presentasjon av din bolig i fokus

Foto av vår ettertraktede boligfotograf

”Kommer for salg” annonser

Unik reklamefri annonsering på Finn.no

Ledende på digital annonsering

Videopresentasjon

Live rapport

Haugesunds avis digitalt

Eksklusiv annonsering i Karmøynytt

Nettside med live-chat

Lokal skreddersøm

Haugesunds Avis papirutgave
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12 punkter
hvor vår markedsføring

utmerker seg spesielt.

Å selge eiendom                                                                       er i de 

fleste tilfeller den største handelen 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 helt unik,

påkostet og gjennomarbeidet markedspakke. Meglerens 

verktøykasse for en vellykket salgsprosess. 

 

Vi lever av å selge boliger – ikke markedspakker, så vårt 

mål er ene og alene å gi deg mest effekt for pengene,

og mest mulig penger for eiendommen din – det tjener 

både du og vi på når eiendommen er solgt.
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1

1.   Estetisk nydelig salgsoppgave 

2.  Oppsett optimalt tilpasset din bolig

3.  Kort vei til nøkkelopplysninger

4.  Eksklusiv papirkvalitet hever opplevelsen

5. Miljøvennlig papir av landbruk- og planteavfall 

Vi vet at boligkjøp er emosjonelt motivert. Derfor 

skal våre salgsoppgaver være en opplevelse fra 

start til slutt – og gi potensielle kjøpere av din

eiendom et godt og varig inntrykk. Våre salgs-

oppgaver er av meget høy kvalitet og skreddersys 

hver enkelt eiendom ut fra vårt gjennomprøvde 

malverk. Dette er utviklet gjennom en årrekke for 

å appellere til potensielle kjøpere, og for å øke 

sjansen for at interessenter trigges til å legge inn 

bud. 

Salgsoppgave
Presentasjon i fokus

Vi har fokus på bærekraft og kvalitet! Salgsoppgavene våre
er derfor trykket lokalt, på papir laget av av landbruks- og 
planteavfall. I tillegg til en meget eksklusiv kvalitet har dette
papiret 47% lavere miljøpåvirkning enn papir laget av trær,
og 29% lavere enn resirkulert papir. Det kaller jeg vinn-vinn.

– Marius Kallevik, daglig leder og Eiendomsmegler MNEF
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Foto2

1.   Haugalandets mest ettertraktede
  boligfotograf.

2.  11 års erfaring med boligfoto og et unikt
  øye for detaljer og utsnitt gir bilder av
  ypperste kvalitet. 

3.  Eneste meglerhuset på Haugalandet
  med ansatt fotograf, noe som gir bedre
  tid og forutsetninger for å ta de beste
  bildene av din eiendom.

4.  Eiendomsmegler og fotograf lokalisert på   
  samme kontor, gir et unikt samarbeid og
  forståelse for hvordan din eiendom kan
  presenteres best mulig.

5.  Ser vi at hage blomstrer, snøen forsvinner   
  eller vi savner ett bilde fra en bestemt 
  vinkel, da kan vi ordne nye bilder. Uten   
  ekstra kostnad for deg som kunde.

Pent utformet markedsmateriell hjelper lite om 

bildene ikke holder samme kvalitet. Haugalandets 

mest ettertraktede boligfotograf gir boligen din 

den presentasjonen den fortjener.
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”Kommer for salg” annonser

Teaser
Ønsker du å få boligen raskt ut i markedet, 

tilbyr Meglerhuset Rele som eneste megler- 

kontor lokalt å annonsere din eiendom 

med «kommer for salg» annonser.

1.   Eiendommen i markedet på rekordtid,
  annonser kan publiseres 24 timer etter 
  signering av oppdragsavtale.

2.  Eneste megler med ”kommer for salg” 
  annonser på alle våre eiendommer.

3.  ”Kommer for salg” teaserannonser på
  Facebook, Instagram og Google Display. 

4.  Annonsene blir målrettet mot personer 
  i ditt nærområde.
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Reklamefri annonse

Finn.no

1.   Stilren, reklamefri finn annonse

2.  Fullt fokus på din bolig – ingen forstyrrelser

3.  Eksklusiv gjennomgående sort profil

4. Ubegrenset antall annonser

 (fri fornyelse og ”løfting”)

Bra tekst, og de beste bildene... Hva mer kan en 

gjøre for å skille seg ut blant tusenvis av 

eiendommer og reklamebannere på finn.no?

– Vi har kjøpt all annonseplassen rundt,

og lar den stå blank! 
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Ekstra målretting mot

personer som har fellestrekk

med de som viser interesse

for dine annonser.

Lookalike
Audience

De ulike annonsene publiseres i ulike 

medier, med ulike bilder og til ulike mål-

grupper. Deretter er det løpende måling 

og optimalisering av annonsene og mål-

gruppene for å få mest mulig ut av 

annonsebudsjettet.

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

5

Vi så tidlig at sosiale medier og digital annonse-

ring ville bli en viktig markedskanal for salg av 

bolig. Vi var derfor blant de første i landet til å 

ta i bruk de unike mulighetene, og har gjennom 

flere år formet det vi mener er det nærmeste 

du kommer en perfekt løsningen.

Megler utformer tekst, velger bilder og ikke 

minst målgrupper som passer din eiendom. 

Eiendommen din markedsføres mot bestemte 

aldersgrupper, geografiske områder og helt ned 

til personlige interesser

Sosiale medier
Ledende på

–   Betydelig markedsføring av din eiendom

–   Markedsføring på Facebook, Instagram,   
  Google Display og Youtube.

–  3 målgrupper og ca. 25 unike annonser
  av din eiendom 

–  Personlig tilpasning av megler, ikke en 
  standarisert prosess utvalgt av en 
  datamaskin. 

 og digital annonsering
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MÅLGRUPPE 1 MÅLGRUPPE 2 MÅLGRUPPE 3FACEBOOKGOOGLE DISPLAY INSTAGRAM
Googles annonsenettverk
dekker hundrevis av lokale
og nasjonale nettsteder.

25 annonser, 3 målgrupper
Unike, skreddersydde annonser for din eiendom 

med håndplukkede bilder og tekstlige budskap skrevet 

av fra megler. Fortløpende optimalisering.



18 19VERKTØYKASSE VERKTØYKASSEMARKEDSPAKKE MARKEDSPAKKE

Video-annonsering med levende bilder gir ekstra
oppmerksomhet på Facebook, Instagram og Youtube!

Video

VERKTØYKASSE MARKEDSPAKKE

6 7

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.   
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8

Haugesunds Avis på nett har 38.000 

daglige lesere og 7 av 10 Haugalandinger 

er innom nettavisen hver uke. Med slike 

tall er det høy sannsynlighet for at vi når 

din kjøper med bred annonsering på h-avis.no

Haugesunds Avis
Digital annonsering på

–   Boligannonse i boligbasen til h-avis.no

– 7 dager karusell på forsiden av h-avis.no

– 7 dager på forsiden av h-avis.no på mobil

– 4 bannerannonser som går til boligen er   
 solgt. Automatisk målgruppestyrte bannere  
 fordelt på premium formater fra boligobjekt  
 legges ut til boligobjekt er solgt.
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89 Karmøynytt
Eneste megler i

Skal du selge eiendom på Karmøy er 

kanskje kjøperen leser av Karmøynytt? 

Vi er eneste megler med annonsering på 

karmoynytt.no! 

–   Fast og synlig annonseplass øverst 
  på Karmoynytt.no i karusell

–  Annonsering gjennom hele døgnet, 
  helt til boligen din er solgt. 

–  Mulighet for ekstra eksponering som 
  ukens utvalgte bolig.
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10 Nettside
Prisbelønnet og høyt traffikert

All trafikk fra sosiale- og digitale medier, 

og Karmøy Nytt leder til nettsiden vår! 

Her ligger all informasjon tilgjengelig

24 timer i døgnet, og våre meglere er 

personlig tilgjengelige via live chat fra 

08.00 - 23.00 alle dager!

–   All trafikk fra annonser sendes hit.

–  Vårt nettsted med all informasjon    
  om din eiendom. Direkte nedlasting 
  av salgsoppgave, egenerklæring og 
  tilstandsrapport.

– Eneste megler med lokal og live chat
  tilgjengelig mellom 8-23 hver dag med
  spørsmål besvart av Eiendomsmegler.
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11 Haugesunds Avis
på papir

Tilvalg

Haugesunds Avis på papir når 20.000 

lesere hver lørdag og er et perfekt medium 

for å nå inn i stuen til folket. Spesielt aktuelt 

medium dersom du har en eiendom en 

nødvendigvis ikke er inne på finn.no og 

aktivt leter etter.

Tilvalg 1 

Totalt en hel side i Haugesunds Avis hvor 

en kan velge 4 stk 1/4 annonser eller slå 

til med én helside fra første stund.

Tilvalg 2

Ubegrenset annonsering med én helside 

og videre 1/4 annonsering, eller to halv- 

sider og videre 1/4 annonsering.
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Skreddersøm
LOKAL

Vi er et lokalt meglerhus som har tilpasset hele salgsprosessen,

og ikke minst markedsføringen etter lokale forutsetninger.

Den beste pakken til din eiendom. 

Men, det stopper ikke der. Som lokalt firma kan vi fort omstille oss 

dersom salget av din eiendom trenger en spesiell tilpasning. Dette kaller 

vi «lokal skreddersøm». Trenger du annonsering mot flere målgrupper i 

sosiale medier, eller lengre eksponeringstid har vi utallige muligheter via 

vår unike digitale markedsføring.

Har eiendommen din behov for møblering og styling før fotografering 

har vi samarbeid med flinke stylister. Eller fremstår din eiendom på sitt 

beste kveldstid, med store vindusflater og god utvendig belysning? 

Da kan vi tilby fotograf som tar de beste kveldsbildene.  Mulighetene 

er mange, og våre lokale, engasjerte meglere er her for å gjøre det lille 

ekstra som optimaliserer din salgsprosess og gir deg best pris for 

eiendommen!
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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

Tidspunkt for foto Tidspunkt for takstmann Tidspunkt for visning

DATO/TID DATO/TID DATO/TID

Fremdrift



32VERKTØYKASSE MARKEDSPAKKE


