*Alle priser er eksklusiv moms

Vælg markedsføringspakke
ProDomus Plus

ProDomus Premium

ProDomus Pro

Tilvalg
Professionel fotopakke

1495,-

Få taget 15 billeder af lejemålet, samt opmåling og 2D plantegning.

Fotopakke tilvalg af nærmiljø fotos 

549,-

Der tages 3-5 billeder i nærmiljøet omkring lejligheden.

Rentegning af ikke målfast plantegning ud fra egen skitse

299,-

Virtual staging af lejlighed (kun sammen med fotopakke)

749,-

Her bliver ét rum digitalt møbleret, og det giver en bedre indsigt i
lejemålets potentiale. Prisen er pr. rum.
Ekstra annoncekroner ____________ kr
Går direkte til Facebook og Instagram, og skaber endnu større synlighed til
lejemålet.
Ekstra annonce (retargeting)
Vi laver en ekstra annonce, som er målrettet efter personer, der allerede
har vist interesse for lejlighed/lejlighederne, hvor der også laves ny
annoncetekst. (Her skal der tilvælges ekstra annoncekroner)

995,-

Online markedsføring
Der hvor lejerne befinder sig
Synlig og effektiv markedsføring

ProDomus Pro

Vores marketingbureau har stor erfaring med
markedsføring af boliger på Facebook og
Instagram.

Har du et stort projekt eller flere lejemål, du
vil have markedsført? Så vælg ProDomus
Pro.
Her finder vi sammen den bedste løsning til
markedsføring af jeres lejemål.

Målrettede annoncer
Vi kan målrette til lejemålets målgruppe på
alder, køn, interesser, beskæftigelse mm., Så
vi når ud til de helt rigtige - hver gang.

Det kan f.eks. indebære:
•
Professionel video med graﬁk og musik
•
Splittest til ﬂere potentielle målgrupper
•
Retargeting målrettet interesserede
Det indebærer altid:
•
Professionel annoncering
•
Udarbejdelse af målgrupper
•
Knap til website med kontaktoplysninger
•
Overvågning og slutresultater

3 pakkeløsninger
Her kan alle være med, uanset om det er et
lejemål, en bygning eller et stort nyt projekt,
der skal lejes ud.

Kontakt ProDomus for at få en snak om dine
markedsføringsmuligheder.

ProDomus Plus

ProDomus Premium

Billedvideo + annoncering
•
Video lavet ud fra lejemålets billeder
•
Vi fokuserer på lejemålets highlights
•
Behagelig baggrundsmusik sætter stemningen
•
Forfatning af facebook- og instagrameffektiv tekst

Billedvideo + annoncering + splittest + retargeting
•
Video lavet ud fra lejemålets billeder
•
Vi fokuserer på lejemålets highlights
•
Behagelig baggrundsmusik sætter stemningen
•
Forfatning af facebook- og instagrameffektiv tekst

Desuden sørger vi for:
•
Annoncering mod relevant målgruppe
•
Udarbejdelse af målgruppe
•
Knap til website med kontaktoplysninger
•
Overvågning og slutresultater

Desuden sørger vi for:
•
Annoncering mod relevant målgruppe
•
Udarbejdelse af målgrupper
•
Splittest af annonce
•
Knap til website med kontaktoplysninger
•
Overvågning og slutresultater
•
Retargeting annonce, der målrettes til folk, der har vist interesse

Annoncen kører i 7 dage på Facebook og Instagram.
Prisen for denne pakke er: 2495,- ex. moms.
Prisen er inkl. 400 annoncekroner, der går direkte til Facebook/
Instagram.
Udlejer kan vælge at øge annoncekronebudgettet for større
synlighed mod tilsvarende merbetaling.

Annoncen kører i 10 dage på Facebook og Instagram.
Retargetingannoncen kører 5 dage efterfølgende (15 dage i alt)
Prisen for denne pakke er: 3995,- ex. moms. ´
Prisen er inkl. 800 annoncekroner, der går direkte til Facebook/Instagram.
Udlejer kan vælge at øge annoncekronebudgettet for større synlighed
mod tilsvarende merbetaling.

