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FRÅN ETT HEM  
TILL ETT ANNAT

Vi är med dig hela vägen

Att sälja sin bostad och att köpa en ny för den delen, är ingen 

liten sak. För oss på Svenska Mäklarhuset är det viktigt att alla 

parter blir nöjda med affären och känner sig trygga genom hela 

processen. Därför finns vi alltid nära till hands och gör gärna det 

lilla extra för både säljare och köpare. Förutom att hjälpa till med 

alla steg i försäljningsprocessen kan vi guida dig till ett bra köp, 

så tveka inte att fråga oss om statistik, värderingar, budgivningstips 

och specifika bostadsområden. Behöver du hjälp med finansiering 

så har vi goda samarbeten med flera banker som erbjuder våra 

kunder snabb handläggning och bra villkor.
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Styling eller inte, det är frågan – och vårt svar är absolut ja. Vår samlade 

erfarenhet är att en professionellt stylad bostad ger ett bättre intryck och 

i slutändan ett högre försäljningspris. Vid behov arbetar vi därför med 

duktiga stylister som hjälper till att plocka fram din bostads bästa sida inför 

fotografering och visning. Vi vet också hur viktigt det är att bostads-

bilderna blir så bra som möjligt och arbetar bara med utvalda fotografer 

för att fånga den rätta känslan.

DIN BOSTAD 
FÖRTJÄNAR ETT LYFT

Styling och proffs-
foto ger de bästa 
förutsättningarna 
för ett högt slutpris.
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Visningen är ett avgörande moment i försäljningsprocessen.  

Vi har sedan starten av Svenska Mäklarhuset arbetat metodiskt 

för att förfina och förbättra våra visningar och idag vågar vi 

påstå att ingen kan slå oss på fingrarna när det gäller att lyfta 

bostadens fördelar på plats. Vi tar dessutom alltid namn och 

nummer på samtliga spekulanter, följer upp med telefonsamtal 

och försöker tillgodose önskemål om personliga visningar, vilket 

skapar goda förutsättningar för en lyckad budgivning.

En bra visning ger 
allt som oftast en 
bättre budgivning.

PROFFS PÅ VISNINGAR
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”Min största andel av kunder kommer  
via rekommendationer

Noggrannhet, stark förhandlingsförmåga,  
oslagbar målmedvetenhet och drivet av  
att ständigt överträffa mina kunders  
förväntningar, är några av grundstenarna  
som lett till min framgång som  
fastighetsmäklare.

Jag är både född och uppvuxen i Ängelholm  
vilket ger mig en mycket god lokalkännedom 
och brett nätverk av kunder. Mitt arbetsätt  
kännetecknas av hög arbetsmoral,  
tillgänglighet, stark kompetens att hantera  
förhandlingslägen med en proffessionell  
kvalité och ett personligt engagemang  
igenom hela försäljningen, vilket  
skapar trygghet.”

Olof Ragnevad

NÅGRA ORD OM OSS

”Mina kunder upplever mig som lyhörd och  
engagerad, påläst och målinriktad, med ett  
lättsamt sätt.

Jag är född och uppvuxen på Bjärehalvön  
men är sedan flera år bosatt i centrala  
Ängelholm.

Min främsta drivkraft ligger i den obeskrivliga 
känsla man får av nöjda kunder. Det gör att jag 
alltid gör mitt yttersta för att uppfylla de behov 
och förväntningar som ni har som kund.

Genom mångårig arbetslivserfarenhet från  
både servicebranchen och finansbranchen  
samt en akademisk examen i  
fastighetsvetenskap har jag skapat  
förutsättningar för att lyckas i rollen  
som fastighetsmäklare.”

Anna Lundström



Källa: hittamaklare.se

Mäklare med flest rekommendationer 
i Ängelholm 2017! 

Mäklare med högst publicerade värde 
i Ängelholm 2017!



3. AVSLUT

TILLTRÄDE
Som din mäklare finns vi med dig under hela 
resan och vi sköter alla bankkontakter inför 
den nya köparens tillträde till bostaden. 

DEKLARATION
Om så önskas så hjälper vi till med kapitalvinst- 
beräkning och fyller i de blanketter som ska 
skickas in till Skatteverket i samband med din 
deklaration.

NÖJD KUND
Din åsikt är viktig för oss så därför uppskattar 
vi att du talar om vad du tycker om oss via vår 
enkät som skickas ut när uppdraget är slutfört.

KONTRAKTSKRIVNING
Din trygghet är vårt ansvar. Vi går igenom  
kontraktet tillsammans i detalj så att alla, 
också köparen, förstår vad vi är överens om.

KOMMANDE FÖRSÄLJNING
Vi gör klart flera av förberedelserna under 
steg ett i processen innan du bestämt dig 
för att sälja. Sedan tjuvstartar vi marknads- 
föringen i utvalda kanaler. På så sätt kan 
vi börja samla in intressenter i ett tidigt 
skede samtidigt som vi testar marknaden. 
Startsträckan förkortas betydligt när du väl 
bestämmer dig för att sälja.

BEVAKNING
Vi är din personliga köpcoach som hjälper 
dig att hitta ditt nya hem. Med Bevakning 
får du dessutom förslag på nyinkomna 
bostäder som matchar dina kriterier.

KOSTNADSFRIA TJÄNSTER

VÄRDEBEVAKAREN
Denna tjänst ger dig kontinuerliga upp- 
dateringar om det aktuella värdet på din 
nuvarande bostad.

Så här ser vår generella process ut för att hjälpa dig 

från din nuvarande bostad till din kommande. Vi vet 

att varje bostad är unik och arbetar därför aktivt med 

att anpassa processen efter just dina önskemål. 

VÄGEN TILL EN 
LYCKAD AFFÄR 

1. FÖRBEREDELSER 2. FÖRSÄLJNING

FAKTAINSAMLING
Insamling av allt som behövs: planritning, 
långivare, kapitalvinstberäkning, förening/för-
valtare (gäller lägenhet), besiktning, dolda fel-
försäkring och energideklaration (gäller hus).

VI HAR KÖPARNA

VI HAR KÖPARNA
Vi går igenom vårt stora spekulantregister 
och matchar din bostad mot spekulanternas 
önskemål. Därefter kontaktar vi de köpare som 
kan tänkas vara intresserade. 

STYLING & FOTOGRAFERING
Inför fotograferingen har du möjlighet att välja 
till styling vilket vi rekommenderar. Oavsett om 
du väljer styling eller ej ger vi dig tips och råd 
inför fotograferingen.

VISNING
Vi genomför visningarna enligt vårt inarbetade 
koncept som vi vet ger goda förutsättningar för 
ett högre slutpris.

BOSTADSBESKRIVNING
Vi sätter ihop en tilltalande presentation för din 
bostad som annonseras på vår hemsida samt i 
tryckt form till visningen.

FÖRHANDLING
Under hela försäljningsprocessen arbetar vi 
strategiskt för att du ska få så bra betalt som 
möjligt. Vi ser till att du är uppdaterad under 
hela budgivningsprocessen.

DAGENS MÖTE
Genomgång och värdering av din bostad. 
Eventuellt förmedlingsuppdrag baseras på dina 
önskemål och förutsättningar.

OPTIMERAD MARKNADSFÖRING
Tillsammans med dig skräddarsyr vi ett paket 
för optimal marknadsföring av just din bostad. 
Genom att välja de mest relevanta kanalerna 
får vi fler besökare på visningen.
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KOMMANDE 
FÖRSÄLJNING

När du väntar på rätt läge

Som du säkert vet är det en stor fördel att köpa och sälja ungefär 

samtidigt. Vi arbetar därför mycket med Kommande försäljning,  

en metod som har visat sig fungera väldigt bra. Tjänsten innebär att 

vi gör klart flera förberedelser inför en försäljning som till exempel 

faktainsamling och fotografering. Sedan tjuvstartar vi marknads-

föringen i utvalda kanaler. Genom att gå händelserna i förväg på 

detta sätt kan vi börja samla in intressenter i ett tidigt skede och 

testa marknaden. På så sätt är startsträckan betydligt kortare dagen 

du hittar din drömbostad och vill sälja. 
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SKRÄDDARSYDD  
MARKNADSFÖRING

DE STÖRSTA BOSTADSSAJTERNA
Hemnet.se, blocket.se, booli.se, hittahem.se, 

svenskamaklarhuset.se och bovision.se.

SOcIALA MEDIER
Publicering och annonsering på våra lokala

Facebook‑ och Instagramsidor.

LOKALTIDNINGEN – 75 000 LÄSARE
MittiXxxxxx, annonsering i bostadsdelen.

DIREKTREKLAM & SKYLTAR I KVARTERET
Visningsinbjudan i brevlådan hos boende i  

närområdet samt hänvisningsskyltar i anslutning till  
bostaden.

BOBUTIKENS SKYLTFÖNSTER
Exponering i din lokala bobutiks skyltfönster.

SPEKULANTREGISTER
Matchning mot spekulanter i vårt stora 

kundregister.



Vi tror inte på standardlösningar. Om vi får förtroendet att sälja  

din bostad tar vi fram ett skräddarsytt marknadsföringspaket, i  

syfte att attrahera rätt spekulanter och locka så många som möjligt  

till visningen. Vi lägger stor vikt vid text, layout och bilder i  

bostadsbeskrivningen och erbjuder dig ett av marknadens bredaste  

digitala annonspaket. Dessutom kan vi krydda med spännande  

tilläggstjänster som VR‑visning, video och höghöjdsfoto. 



SÄLJ MED OSS,
STÖD SOS BARNBYAR  
SOS Barnbyar finns i 134 länder och arbetar med insatser i krig och 

katastrofer. Genom ett mångårigt stöd till organisationen bidrar vi på 

Svenska Mäklarhuset, och du som är kund hos oss, till att förbättra  

situationen för utsatta barn runt om i världen.

60 MILJONER MÄNNISKOR PÅ FLYKT, HÄLFTEN BARN
– NU RIKTAR VI VÅR INSATS TILL KATASTROFFONDEN

Tusentals barn är på flykt i Europa. Många flyr ensamma eller skiljs från 

sina föräldrar i kaoset som råder. Just nu finansierar SOS Barnbyar insatser 

i Makedonien och Grekland, där man sätter upp barnvänliga platser och 

återförenar barn, syskon och föräldrar som kommit ifrån varandra. För de 

som förlorat allt ger SOS Barnbyar ett långsiktigt hem fyllt av kärlek och 

framtidstro. Vill du också hjälpa till? SMS:a SOS till 72970 eller använd 

SOS Barnbyars plusgiro 90 02 29-6 eller bankgiro 900-20 31.
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När vi startade Svenska Mäklarhuset 1990 hade vi en klar 

och tydlig vision: att skapa ett kvalitativt, nytänkande  

mäklarföretag med fötterna på jorden. Tack vare ett långsiktigt  

arbete med fokus på detaljerna har vi växt som kedja och idag  

har vi ca 30 kontor i Stockholm, Uppsala, Skåne, Spanien och  

Thailand. I vår koncern ingår dessutom Svensk Nyproduktion  

som är ett av de ledande företagen inom nyproduktion och  

som arbetar med de större byggbolagen i Sverige.

svenskamaklarhuset.se


