
De fleste boligkøbere starter deres søgen 
efter en ejendom online. Derfor er online 
markedsføring af din ejendom medvir-
kende til, at vi finder frem til de potentielle 
købere.

EN INTELLIGENT LØSNING
Agriteam Boost sørger ikke bare for at ekspone-
re din ejendom over for de rigtige målgrupper, 
men tilpasser også annoncerne for ejendommen 
løbende.

Agriteam Boost tager udgangspunkt i data om po-
tentielle købere fra vores egne systemer og vores 
website. Det bygger på kendskab til potentielle 
køberes interesser, søgninger og en række andre 
relevante data. 

MERE AF DET, DER VIRKER
Med Agriteam Boost bliver annoncerne for din 
ejendom løbende overvåget og evalueret. Det 
sikrer mest mulig værdi for annoncekronerne, da 
systemet hele tiden gør mere af det, der virker.

MANGE FORDELE
Med Agriteam Boost får du adgang til markedets 
mest målrettede online annonceringsmuligheder. 

En kampagne i Agriteam Boost mangedobler 
antallet af potentielle købere, der ser din ejendom. 
Og systemet finder flere interesserede købere end 
traditionel annoncering gør.

VIL DU VIDE MERE?
Hvis du vil vide mere om Agriteam Boost eller 
bare sætte gang i en kampagne for netop din 
ejendom hos Agriteam, så kontakt din lokale 
mægler for mere information.

FRA TIL SALG TIL  SOLGT
MED AGRITEAM BOOST



BRONZE
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Minimum 15 dage
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Instagram

Google bannere

Smartbannere

SÅDAN BESTILLER DU

Hvis du gerne vil bestille Agriteam Boost til din 
ejendom, så kontakt din lokale Agriteam mægler 
og aftal nærmere. Du kan sagtens køre en Agri-
team Boost kampagne flere gange, hvis du ønsker 
det.

FØLG MED

Du kan altid følge med i interessen for din ejen-
dom på DIT AGRITEAM på vores website. Hvis du 
ikke har et login, så kan du få det hos din lokale 
Agriteam mægler.

Du kan også få en rapport på din kampagne hos 
din lokale mægler.

INGEN GARANTI

Med Agriteam Boost er du sikker på, at din ejen-
dom får maksimal synlighed over for potentielle 
købere. Men det er ikke en garanti for, at ejendom-
men også bliver solgt. 

VALGMULIGHEDER

KONTAKT DIN LOKALE MÆGLER

AGRITEAM BRØRUP
Telefon: 7538 2000
hchansen@agriteam.dk

AGRITEAM HORSENS
Telefon: 7565 3289
horsens@agriteam.dk

AGRITEAM VIBORG/AARS
Telefon: 9862 1396
aars@agriteam.dk

AGRITEAM VARDE
Telefon: 7521 1644
varde@agriteam.dk

AGRITEAM RANDERS
Telefon: 4422 9913
randers@agriteam.dk

AGRITEAM STORVORDE
Telefon: 2062 7228
storvorde@agriteam.dk

Det er ikke lige meget, hvordan du sælger din ejendom. Derfor har vi sammensat tre stærke pakker, som 
du kan vælge imellem. Der udarbejdes specifikke annoncer til netop din ejendom og alle kampagner kører i 
minimum 15 dage. 

Forskellen på pakkerne handler om, hvilke kanaler kampagnen kører på.


