En god bolighandel
kræver noget ekstra

Vi tager hånd om
dit boligsalg

Et stærkt team
til din rådighed

Ingen tomme løfter - kun handling.
Vores mæglere formidler det unikke
ved din bolig, og sikrer et behageligt boligsalg.
Henrik Ejby
Indehaver /
Ejendomsmægler
og valuar MDE
Tlf. 20 83 63 28
henrik@henrikejby.dk

Samantha Hartmann
Ejendomsmægler, MDE
Tlf. 61 79 51 95
samantha@henrikejby.dk
Hos Ejendomsmæglerfirmaet Henrik Ejby er vi
ikke bare mæglere, der tænker boligsalg

Vinni Spangdahl-Fafara
Ejendomsmægler, MDE
Tlf. 42 42 63 28
vinni@henrikejby.dk

Per Ejby
Ejendomsmægler, MDE
Tlf. 20 83 51 95
per@henrikejby.dk
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Line Bavnehøj
Smidt Hansen
Ejendomsmægler, MDE
Tlf. 51 95 63 28
line@henrikejby.dk

Therese Brorsen
Online salg, marketing
Tlf. 54 86 06 24
per@henrikejby.dk

Vi er din samarbejdspartner, og vi stræber efter at gøre
os fortjent til din tillid, så du med ro i sindet kan lade os
varetage dit boligsalg.

Vi ved at et boligsalg er en proces
- og at al forandring kan være svær
Vi sørger derfor altid for at sikre en god kommunikation
mellem mægler og sælger, så hvis du har behov for at
få mere at vide - eller at vi lytter - så står vi til rådighed.
Ingen tomme løfter - kun handling
Vores ejendomsmæglere er ikke sælgere, men
mæglere. Vi formidler det unikke ved din bolig, og sikrer
et behageligt boligsalg. Derfor kan I også forvente, at
der altid er handling bag vores ord. Hvis vi anbefaler
en specifik kampagne, så køres den som aftalt, og vi
forelægger jer naturligvis også resultaterne af kampagnen.

Vi er ikke mæglere fra 09.00 - 15.00, men hele døgnet
Vores mæglere er yderst fleksible, en fremvisning af din
bolig kan sagtens ske en lørdag aften - og vi kan som
oftest altid træffes pr. tlf. - også når vi er på farten. Dit
boligsalg behøver derfor ikke komme i karambolage
med din hverdag eller dit arbejdsliv.
Salg og ejendomsformidling af kvalitet
Hvis du støder på vores til salg skilte, så vil du opdage at disse er støbt af massiv jern, smukt lakeret og
kvalitetssikret mod al slags vejr - ligesom din ejendomsmægler. Vi er solide i vores kompetencer, sikrer et
kvalitetsbevidst forløb og vi er klædt på til lidt af hvert
- og vi er naturligvis også smukt lakeret.
Vi møder dig der hvor du er
Man skal være hvor tingene sker. Derfor har Ejendomsmæglerfirmaet Henrik Ejby gjort det til en klar strategi
at møde op hos sælger til statusmøder, og vi forventer
ikke, at I kommer til os.

www.henrikejby.dk
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En god handel
kræver noget ekstra
Hos Ejendomsmæglerfirmaet Henrik Ejby ApS er vores
ejendomsmægleres kompetencer dét ekstra, som skaber den gode handel.
Vi bruger ikke din tid på lange salgstaler eller administrationsprocesser. Vi er et uafhængig ejendomsmæglerteam, som tilbyder et mere enkelt og specialiseret
hussalg.

Mæglere med erfaring
Vores ejendomsmæglere er specialiseret i forskellige
boligtyper, og vores rådgivning er aldrig generel. Ingen
boliger er ens og hvert hjem er unikt, så hvorfor skulle
slagsprocessen ikke også være det?
Vores ejendomsmæglere rådgiver udfra jeres unikke
situation, beliggenhed og boligtype. Vi stiller ikke
uopnåelige krav til hverken renovering eller ny indretning af boligen for at gøre denne salgsklar: vi udviser
derimod forståelse for, at jeres hjem afspejler jer som
familie - vi viser jeres bolig fra dens ultimative bedste
vinkel på både billeder, videoer og ved fremvisninger,
men på troværdig vis.

Godt kendskab til boligmarkedet
Vi er ikke herre over boligmarkedet og vi påvirker ikke
markedets fusion, men med vores unikke lokalkendskab og uvurderlige køberkartotek er lange liggetider
sjældent set.
Når du sætter din bolig til salg i samarbejde med os, udbyder vi den på samtlige online og aktuelle platforme,
vi giver også vores køberkartotek besked om nyheden
på hylderne. På den måde kan vi til tider finde en køber
til din bolig allerede før du overvejer at sætte boligen til
salg.
Vi tror ikke på udstillingsvinduer - men vi tror på dialog
og data. Vi tager fat i den potentielle kunde, når interessen er oprigtig, og med unik markedsføring af din
bolig, når vi ud til den helt rette målgruppe, og skaber
et salg.

Hvad kan du selv gøre?
Få gode tips til at gøre din bolig salgsklar
- se side 18.

Vi ser mulighederne
Vi illustrerer gerne boligens rummelighed og dens
muligheder, men vi lægger endnu mere fokus på
boligens unikke karaktertræk, som gør at en ny familie
forelsker sig i jeres bolig: om det er beliggenheden med
skøn natur, en let tilgang til storbylivet eller de små
finurlige detaljer i stukkens loft, så fremhæver vi netop
dét.
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Din bolighandel
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Din bolig er unik - så det skal salgsprocessen også være
01 opstart

04 salgsopstillingen

Ved den indledende samtale får I naturligvis en kort
præsentation af vores team. Vi modtager en kort
beskrivelse af jeres ejendom, hvorefter vi går igang med
at undersøge markedet i jeres område, sammenligne
udbud og beliggenheder med jeres ejendom.

05 salget

02 gennemgang af bolig
Vi mødes til en fysisk eller digital gennemgang af
jeres ejendom, som sammen med vores kendskab til
området, giver grundlag for en gratis salgsvurdering.
Hvis kemien og vurderingen er den rette, så starter
samarbejdet med en formidlingsaftale på en varighed
af seks måneder.

Der udarbejdes en salgsopstilling og eventuelt en tilstandsrapport, energimærkning og en el-rapport.

Vi markedsfører jeres bolig udfra en unik segmentering
af potentielle købere via vores hjemmeside, sociale
medier, display annoncering m.m.

06 løbende salgsstatus
Såfremt boligen ikke er solgt, afholdes der efter 3
måneder, et evalueringsmøde mellem dig og mægler, så
vi kan optimere jeres boligsalg.
Skulle boligen mod forventning ikke være solgt ved
formidlingsaftalen udløb, kan kontrakten forlænges
eller opsiges.

03 foto
Der tages proffesionelle billeder af jeres bolig, og der
udarbejdes en gennemgående og flot præsentationsvideo af boligen. Såfremt det ønskes, kan vi endvidere
udarbejde en dronefilm af ejendommen
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Hvordan gør
vi boligen
salgsklar?
Vi ser muligheder
Et boligsalg kræver at ejendomsmægleren formår at
vise og formidle boligens muligheder, rummelighed og
unikke karaktertræk. Derfor rådgiver vi jer ud fra jeres
unikke boligtype.

Gør jeres bolig mere salgsvenlig
Det er naturligvis altid et plus at græsset er slået,
roserne passet og at hækken er trimmet. Kan I ikke selv
løfte opgaven - så anbefaler vi gerne lokale samarbejdspartnere, som kan løfte opgaven for jer.

Gennemgang af salgsmaterialet
Alt materiale vedrørende boligen får I som sælgere til
korrektur. Det er vigtigt for en god bolighandel, at der
er stor tillid mellem sælger og ejendomsmægler, derfor
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ønsker vi, at alle parter kan stå inde for den måde som
boligen og dens beliggenhed fremstilles på. Dette
gælder alle tekster, billeder, videoer og redigering heraf.

Troværdighed
Vores ejendomsmæglere skriver selv boligbeskrivelsen, som herefter bliver optimeret af vores markedsføringsteam. Denne process sikrer, at boligen fremstår
troværdig og gengives af en person, som har oplevet
boligen i sin helhed.
Markedsføringsteamet har til opgave at finjustere formuleringerne, så misforståelser og utilsigtede formuleringer rettes.

“

Dronefoto, se vore foto og film pakker se side 15

Jeg havde en fantastisk
oplevelse som sælger, og
oplevede en autentisk og
detaljeorienteret
ejendomsmægler, som
sikrede et godt forløb

Efter én enkelt
fremvisning blev
ejerlejligheden solgt,
og fritidshuset blev
solgt efter kun 2,5
måneds liggetid

Sælger af Færgegaardsvej 89, 3. MF,
Vordingborg

Sælger af Gøgeurtvej 22,
Vordingborg

www.henrikejby.dk
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Køberkartotek...
- få solgt før du køber
Vores køberkartotek består af flere købeklare
familier, som kun venter på at den helt rette bolig
dukker op.

at leje efter at have ejet. Er I én af disse familier, så kan
den nye boligjagt virke uoverskuelig, når man i forvejen
har fokus på sit eget boligsalg.

Det betyder, at din bolig hurtigt kan blive solgt, så du
kan komme godt videre.

Ved at blive en del af vores køberkartotek lander de
nye boliger direkte i din e-mail indbakke, uden du
skal gøre mere. Herfra kan du tage et hurtigt kig, og på
et halvt minut vurdere om det er den rette type bolig,
det rette område, og vigtigst af alt: om du vil se mere.

Køberkartoteket er også for dig, som er ved at sælge
en bolig. De fleste familier ønsker at sælge deres bolig
før de køber en ny - og det er de færreste som vælger

Køberkartotek

Vores køberkartotek får hele tiden flere
medlemmer. Vi sørger for, at der løbende
bliver skrevet ud til Køberkartoteket, så
vi hele tiden ved, at der er seriøse købere
til din bolig.
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kunderne
siger...

“

Jeg vil sige dig og ”dit hold” mange, mange gange tak
for en rigtig god oplevelse i forbindelse med salget af
min svigermors hus, hvor høj kompetence, et
eksorbitant højt serviceniveau og en empati, der har
været fantastisk at opleve været gennemgående i hele
processen.

Hvis boligen har fanget din interesse, så kan du booke
en fremvisning eller bestille en salgsopstilling direkte i
din e-mail. Hvis boligen ikke har din interesse, så kan du
blot hoppe videre i din hverdag, indtil næste bolig er på
hylden.

Sælger af Vordingborgvej 75, 4773 Stensved

Vi sælger din bolig - og vi finder dig også en ny Enkelt, for det behøver ikke at være svært.

Sælger af Gøgeurtvej 22, Vordingborg

Efter én enkelt fremvisning blev ejerlejligheden solgt,
og fritidshuset blev solgt efter kun 2,5 måneds liggetid.

www.henrikejby.dk
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Fanefjordgade 75, Askeby

llevej 91, Askeby

SOLGT

SOLGT

Teglværksvej 8, Stege

dernes Vej 33, Stege

pe / Bynavn

resse 00

ligareal:
undareal:
ærelser:
erudgifter:
dbetaling kr.

ontantpris kr.

Vi søger
boliger !
på Møn!

Synlighed
- online og på tryk
XXX m2
2
X.XXX m
X
X.XXX kr.
XX.XXXX,-

*

PL ADS TIL DIN BOLIG !

Det får du med Ejby Ads

X.XXX.XXX,-

den er eftertragtet…
n er Danmarks perle, og
e Møn!
har øget boligsalget på hel
g
es unikke lokalkendskab
at sætte deres bolig til sal
på
r
boligejere, som er kla
ere
fl
nu
end
nu
for
der
søger
nge mønske hjem i 2020.
or vi har solgt lidt for ma
al vi tage en snak?

Glædelig jul

Findes det, så findes det online

Den digitale tilstedeværelse bliver forsat mere vigtig,
da effektiviteten af online annoncering stiger gradvist.

og god t nytå r

Vi ved ligeledes at endnu flere, år for år, bliver digitale,
og at vi kan nå forbrugerne på helt nye måder - samt få
dem til at handle som vi ønsker. Reagerer forbrugerne
NRIK EJBY
ikke som ønsket, giver HE
de digitale forudsætninger
MDE
ruenEjendomsmægler & valua
delige muligheder for at analysere brugeradfærden, og
optimere annonceringen, så formålet
alligevel forbliver
Ålevænget 35
aktuelt.
60 Vordingborg

47

Vi gør derfor meget ud af
annoncere
jeres bolig
60
. 7199at47
Tlfbåde
.dk
på vores egen platform:ww
www.henrikejby.dk
samt
på
jby
w.henrike
Boligsiden og Boliga. Når vi udbyder din bolig til salg,
kan den altså også findes hos bl.a. Boligsiden og Boliga.

Eksponering på andre platforme
Vi ved dog også at vi via disse platforme kun rammer
den del af målgruppen, som allerede har taget et aktivt
valg om at kigge efter bolig. Vi stopper dog ikke der.
Via de sociale medier Facebook og Instagram annoncerer vi ligeledes din bolig, så potentielle købere, som
endnu ikke har taget et aktivt valg i forhold til boligjagt,
bliver eksponeret for netop din bolig: som kan blive
deres drøm.

Villa / Bogø By
Vesterskovvej 31

Boligareal:
Grundareal:
Værelser:
Ejerudgifter pr. md:
Udbetaling kr.

228 m2
2
2.094 m
7
2.361 kr.
150.000,-

Målrettet markedsføring af din bolig online
Eksponering for interesserede køber i de udvalgte geografiske områder
Eksponering af boligen på Facebook, Instagram samt de største sites i DK
Optimering af annoncerne
Månedlig rapport pr. kamapgne

Udviser de herefter interesse for boligen,
så sikrer vi at
2.975.000,tantpris kr. købere også ser din bolig på tværs af
disseKon
potentielle
medier ved unik segmentering. Bider den potentielle
køber derfor ikke på ved første øjekast, så gør de det
med stor sandsynlighed efterfølgende.

EJBY Ads (se side 13)*
Hos Ejby har vi vores egen online annonceringsplatform.
Her får du optimal udnyttelse af markedsføringsbudgettet og også synligheden af annonceringen af din
bolig over for den rigtige målgruppe. Din bolig bliver vist
på Facebook, Instagram, Google og de største sites i
Danmark samt der, hvor målgruppen er. Med EJBY Ads
finder boligannoncen køberen og ikke omvendt.

Traditionel annoncering
Vi benytter naturligvis også annoncering i trykte
medier, og har et godt kendskab til hvilke dagblade,
som rammer bedst.

www.henrikejby.dk får besøg af 402.030 brugere pr. år.
Det bliver forsat flere og flere via vores markedsføringsstrategi.
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Stå bedst i dit boligsalg med foto og film af højeste kvalitet
Vi har et fast team tilknyttet af professionelle fotografer og filmfolk, der står klar til at tage billeder af din bolig.
At have de rigtige billeder af ejendommen der skal sælges, er utrolig vigtigt, og derfor er vores fotograferer
specialiseret i at tage billeder af ejendomme.
Vores billedpakker indeholder både billeder af ejendommen ude og inde, stemningsbilleder, mastebilleder og
områdebilleder. Der bliver udarbejdet tekst og plantegning.

Markedsføringspakke

Foto & Film
- på jorden og i luften

Opstart inkl. Blå himmel garanti
25 stillbilleder inde/ude PREMIUM + Koncept
5 Stemningsbilleder
2 mastefotos
3 collage billeder
SoMe film Henrik Ejby unik (**engangsgebyr 1.000,00 til opsætning)
Inkl. Opmåling < 400 m2
Henrik EJBY plantegningskoncept
Matterport 3D plantegning "digital fremvisning"
SoMe pakke

Stillbilleder inde/ude
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Statusmøder
Vi tror på dialog - og ikke kun ved samarbejdets
start. Vi holder hånden under dit boligsalg i hele
formidlingsaftalens løbetid.

Ved samarbejdets start

Vi venter
på dig...

Når vi indgår en formidlingsaftale afholder vi et møde,
hvor vi fortæller hvad der skal ske som det næste. Vi
forventningsafstemmer, bestiller billeder og producerer
salgsmateriale. Har I materiale fra en tidligere mægler,
så optimerer vi det efterfølgende.

2-måneders evaluering
Hvis din bolig mod forventing ikke er solgt efter 3
måneders liggetid, så mødes vi til et statusmøde. Her
vil vi redegøre for hvad vi har gjort for at vise boligen,
gøre den attraktiv, og vi vil naturligvis medbringe rapporter for diverse kampagner, som vi må have kørt.
Vi beslutter i fællesskab hvad vi skal gøre yderligere, og
hvordan vi kan optimere jeres boligsalg.

“

Ved formidlingsaftalens udløb
Ved formidlingsaftalens udløb forventer vi, at din bolig
er solgt - og at vi er i fuld sving med at finde dig din
næste bolig.

Vi har fået den bedste
behandling med salget
af vores hus. Alt til UG.
Super skarp pris og fremvisninger i modsætning til
forrige mægler. Kun positivt til her fra.
Kim Storgaard Mortensen
anbefaler Henrik Ejby ApS
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Skulle dette ikke være tilfældet, afholder vi et statusmøde hvor vi opgør fremvisninger, tiltag og resultater.
Herefter kan I vælge at forlænge jeres formidlingsaftale
med 3 måneder, og opstarte nye tiltag efter vores anbefalede justeringer. .

Dialog - hele vejen igennem
Udover de ovenstående statusmøder sikrer vi en god
dialog igennem hele forløbet. Det betyder, at du som
sælger altid kan ringe til din mægler og få råd, vejledning eller en snak om boligsalget.

Fakta

Vi holder altid et indledningsmøde, et
evaluringsmøde efter 2 måneder samt
et afsluttende møde ved formidlingsaftalens udløb eller forlængelse.

www.henrikejby.dk
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SOLGT

SOLGT

Gode råd,
er ikke dyre!
Tip 1, fjern unødig støj
Sørg altid for at rydde op i din bolig og på ejendommens
grund. Sorter ud i jeres ting, og behold kun det som I
har plads til eller ikke kan undvære. Rod gør rum mindre, og det kan skræmme en potentiel køber.

SOLGT

Skal vi sælge
din bolig?
Kontakt os i dag pr. tlf. 7199 4760

SOLGT

Tip 2, hold hjemmet rent
Gør gerne mere ud af den sædvanlige rengøring. Snavsede gulve, vinduer eller spejle med skidt, støv og fedtede fingre findes ikke attraktivt. Sørg for at jeres bolig
er pæn og ren - også hvis man bare triller forbi i bil.

SOLGT

Tip 3, haven
Vis havens muligheder frem. Hvis årstiden er med jer i
jeres boligsalg, så brug dens fordele. Sæt havemøblerne
ud, trim rosenbeddet og slå græsset regelmæssigt. Er
det derimod vinter, så pynt op og ryd fortorvet for sne.

Tip 4, netværk
Brug jeres netværk i jeres boligsalg. Et godt netværk er
den bedste kanal for at sprede et budskab, så vær ikke
nervøs for at bede alle du kender om, at dele dit boligsalg. Det vil kun gavne bolighandlen.
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SOLGT

SOLGT
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Ejendomsmægler & valuar MDE
4B Rådhustorvet
4760 Vordingborg
Tlf. 7199 4760
www.henrikejby.dk
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