Samen behalen we het
beste verkoopresultaat
Wij gaan voor het beste verkoopresultaat van uw huis. Dat doen we samen! Hoe meer personen we
gezamenlijk bereiken, hoe meer potentiële kopers zich melden voor de woning. Hierdoor behalen we de
maximale verkoopopbrengst. Uw bijdrage kunt u eenvoudig leveren via ons platform.

Uw input naast onze omschrijving
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Laat toekomstige bewoners kennis maken met hun
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Latente
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nieuwe huis. Deel persoonlijke verhalen, voeg eigen
beeldmateriaal toe en beschrijf alle faciliteiten van de
buurt op een eigen promotiepagina.

We promoten uw woning gericht online
Door online advertenties op een slimme manier in te

Maximale
opbrengst

zetten brengen we uw huis bij de juiste doelgroep onder

Opbrengst

de aandacht op o.a. Facebook, NU.nl en Instagram!

De perfecte koper voor uw huis
Gezamenlijk bereiken we gegarandeerd vele potentiële
kopers voor uw huis met effectieve middelen en gaan we
voor het beste resultaat.
Bereik

Samen meer bereik(en)
“Een groter bereik resulteert in meer potentiële kopers! Meer potentiële kopers zorgen altijd voor een
beter verkoopresultaat”!

Een vliegende online start

Makelaarsnaam

Gesponsord

+

Wordt dit uw droomwoning in Amsterdam?

Socials zijn tegenwoodig onmisbaar voor een
succesvolle verkoop!

+

Met slimme technologie weten we precies de juiste
doelgroep te bereiken voor uw huis.

Makelaarswebsite.nl

+

Klik hier voor meer informatie!

23
Vind ik leukO

3 keer gedeeld
kOpmerking plaatsen

Na afloop van de campagne worden de resultaten
natuurlijk met u gedeeld!

Delen

> 250.000 gebruikers gingen u voor

Eigen promotiepagina

+
+

Bij het delen van uw huis is uw verhaal van

“Nu beide kinderen hun eigen plek hebben gevonden hebben

toegevoegde waarde maar niet verplicht.

wij besloten ons huis te verlaten. Het is altijd heerlijk om in

altijd voldoende licht en uitzicht. Met de openslaande deuren

Vertel wat wij makelaars niet weten, maar
meerwaarde heeft voor de toekomstige bewoners.

+

de woonkamer te zitten! Dankzij het grote aantal ramen is er

Deel uw huis al dan niet met de promotiepagina
eenvoudig binnen uw netwerk met behulp van ons
online platform.

Succesvolle verkoop!

... Lees meer

