Skeppsholmen Sotheby’s International Realty

Marknadsföring

Vägen till en lyckad försäljning.
Vi vet att det inte finns några genvägar till en lyckad försäljning. Det handlar bara om två saker.
Hårt arbete och att våga investera i marknadsföring i särklass. Det gör vi varje vecka genom att
vara tidigt på jobbet och vara största annonsör i de marknadsledande dagstidningarna, såväl digitalt
som i papperstidningar. Vi har varit det sedan starten och vi kommer vara det så länge vi jobbar.
Vi annonserar lika mycket i hög- som i lågkonjunktur.
För vi vet vad som krävs för en lyckad försäljning. Oavsett de ekonomiska vindarna.
Vi på Skeppsholmen Sotheby’s International Realty ser alltid till att presentera ditt hem på
smakfullast möjliga vis. Med den modernaste tekniken på vår välbesökta hemsida och med
hjälp av alla våra digitala kanaler.
Det händer att någon säger att våra kunder har haft tur när priserna når rekordnivåer.
Men vårt arbete är allt annat än lyckträffar.
Bakom varje lyckad försäljning finns bara en sak. Vår strävan efter att hela tiden leverera.
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Vårt erbjudande.
Starkast marknadsföring både i print och digitalt.

Vi ger dig den främsta marknadsföring som branschen kan erbjuda både vad gäller tryckt och
digital annonsering. Vår erfarenhet är att en kraftfull exponering av högsta klass är prisdrivande
och en viktig del av en framgångsrik försäljningsstrategi. Detta i kombination med ett upparbetat
kundregister och vårt starka varumärke ger dig de bästa förutsättningarna för en lyckad affär.

Vi når köpare utomlands.

När du säljer med oss når du potentiella köpare i både Sverige och utomlands. Vi knyter samman
säljare och köpare över hela världen via 1.000 kontor i över 80 länder och vår internationella
marknadsföring ger dig möjlighet att nå drygt 70 miljoner potentiella köpare världen över.

Våra erfarna fastighetsmäklare.

Vi finns representerade i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Båstad, Malmö Skanör-Falsterbo,
Gotland och Åre. Vi har flerårig erfarenhet av fastighetsbranschen och du kan därför känna dig trygg
när du ger oss förtroendet att sköta din försäljning. Våra fastighetsmäklare finns här för att hjälpa dig.
Varmt välkommen till oss på info@sothebysrealty.se
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Branschens starkaste marknadsföring.
Det finns en sak som är viktigare än nästan allt annat när du ska sälja ditt hem - Marknadsföringen.
Marknadsföring handlar om att vinna slag med hjälp av ord, idéer och disciplinerat tänkande och
ordet reklam kommer från latinets “recla’mo” som betyder ropa högt. Vi lever som vi lär och har
skapat uppmärksamhet sedan 1992. Vi talar för ditt hem i alla lämpliga kanaler, för att nå de
personer som sätter värde på bostäder med kvalitet och som förstår vad de köper.
Vi behöver inte nå alla människor, men vi behöver nå rätt personer.
Och ditt hem kommer alltid vara adjektivet i vår kommunikation.
Vår nytänkande och kraftfulla marknadsföring ger resultat och vi driver utvecklingen framåt i vår
bransch. Vi lever i en föränderlig värld och ett fastighetsmäkleri på vår nivå kan aldrig slå sig till ro.
Branschens starkaste marknadsföring får du hos oss på Skeppsholmen Sotheby’s International Realty.
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Tryckt och digital annonsering.
Vår marknadsföring i tryckta medier är av högsta kvalitet med stora utmärkande annonser.
I SvD Nyheter och Näringsliv når vi ut till 330.000 läsare per dag.
I SvD Perfect Guide visar vi upp ditt hem för en köpstark målgrupp om 190.000 läsare i veckan.
Dagens industri är Nordens största affärstidning med 290.000 läsare per dag. Här annonserar vi
både i Di Drömboende varje lördag och i lyxiga Exklusivt Boende i Di Weekend åtta gånger om året.
I Göteborgs-Posten som är Västsveriges största morgontidning når vi en köpstark målgrupp om
240.000 läsare per dag med störst fokus på Göteborgsregionen.
Beroende på fastighetens särart annonserar vi dessutom i utvalda exklusiva
livsstilsmagasin såsom HOOM och Tennismagasinet med sammanlagt över 190.000 läsare.
Vi är den största bostadsannonsören i samtliga av dessa tidningar och magasin.
Digitalt annonserar vi dagligen i nyhetsflödet på SvD.se som ses av 1,5 miljoner unika besökare varje
vecka. Vi har även möjlighet att till våra mest spektakulära uppdrag erbjuda en heltäckande banner,
en så kallad Takeover som visas över hela skärmen. Varje lördag når denna exklusiva annonsplats ut
till 110.000 besökare.

.se

Vi visar även upp ditt hem på Di.se som är Sveriges största ekonomisajt med över 4 miljoner
visningar i veckan, vilket innebär att ditt hem i genomsnitt får över 200.000 visningar.
På Gp.se visar vi upp ditt västkustboende för 800.000 besökare i veckan.
Vi annonserar även självklart på de ledande bostadssajterna såsom Hemnet, Boneo och Booli.
På Hemnet annonserar vi dessutom med varumärkesbyggande digitala banners som årligen
når upp till 29 miljoner visningar.
Vi har marknadens starkaste sociala medier med sammanlagt över 170.000 följare. På LinkedIn,
Facebook och Instagram inspireras följarna dagligen av vackra bilder från våra senaste hem samt
inspirerande bilder från våra internationella drömboenden.
Varje lördag når vi 15.000 trogna läsare via vårt nyhetsbrev där vi informerar om allt ifrån
det senaste på bostadsmarknaden till att presentera våra senaste hem till salu.
Vår digitala annonsering länkas vidare till vår hemsida med 1,7 miljoner besökare varje år.
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Lokal expertis - Global räckvidd.
Som komplement till branschens mest kraftfulla lokala marknadsföringspaket
erbjuder vi dig även en ojämförbar global exponering.
Genom vårt unika partnerskap med The Wall Street Journal och The New York Times
kan vi visa upp din bostad för närmare 70 miljoner besökare genom deras digitala nätverk.

Sothebysrealty.com

Med en miljon unika besökare varje månad från hela världen och 11 miljoner besökare samt 75
miljoner unika sidvisningar årligen, är detta den ledande internationella portalen för exponering av
exklusiva bostäder. Vi vågar säga att vi har den främsta internationella sajten för exklusiva boenden
som är lika nytänkande som lättöverskådlig. Förutom en allmän listning på vår internationella
hemsida kan ert hem även väljas ut för extra exponering på startsidan samt på auktionshusets
sida sothebys.com.

eGallery

För en global exponering innefattande alla Sotheby’s International Realty® kontor och Sotheby’s
auktionshus runt om i världen använder vi eGallery, en skräddarsydd lösning i realtid där era hem
visas upp som vackra bildspel på stora högupplösta skärmar. Ert hem kommer att vara synligt för en
riktad målgrupp av köpstarka individer och investerare världen över.

NYTimes.com

Vårt samarbete med NYTimes.com ger oss möjligheten att visa upp ert hem under
flera separata sektioner av NYTimes.com som når mer än 30 miljoner besökare i månaden.

The Wall Street Journal

Vi har dessutom skapat ett unikt partnerskap med The Wall Street Journal genom introduktionen av
vår “micro site” vilken har designats för att positionera vårt varumärke till 40 miljoner besökare av
Wall Street Journal’s digitala nätverk. En överlägsen och exklusiv möjlighet att marknadsföra ert hem
till en riktad målgrupp.
Via oss når du inte bara den lokala marknaden, utan även hela världen.

10 Skeppsholmen.se

Skeppsholmen.se 11

Vår totala räckvidd.
Digitalt

Skeppsholmen.se
Nyhetsbrev
Hemnet.se
Hemnet Banners
SvD.se
SvD Perfect Guide Nyhetsbrev
Di.se
GP.se
Boneo.se
Booli.se
SothebysRealty.com
HOOM.se
FinancialTimes.com
theWallStreetJournal.com
JamesEdition.com
asia.NIKKEI.com
PropGOLuxury.com
MansionGlobal.com
Expansion.com
Juwai.com
LuxuryEstate.com
Barrons.com
Countrylife.co.uk
Marketwatch.com
House 24
Properstar.com
Immobiliare.it
Willhaben.at
99acres.com
Seloger.com
Properties.lefigaro.com
Snowonly.com
Zppi.com.au

Besökare/vecka
60.000
15.000
3,6 miljoner
560.000
1,5 miljoner
19.000
4,2 miljoner
803.000
20.800
400.000
685.000
7.500
8,7 miljoner
13 miljoner
137.500
12,6 miljoner
184.000
725.000
1,2 miljoner
1,3 miljoner
500.000
302.500
249.900
1,9 miljoner
12.000
121.000
7.6 miljoner
5.2 miljoner
3.2 miljoner
4.3 miljoner
32.000
12.500
11.000

Traditionellt

Prospekt
Visningar
Fönsterdisplay
Utskick
Broschyrer
Kundregister

Antal

60.000 st

Print

Läsare/dag

Internationellt nätverk

Antal

Sociala medier

Följare/st*

Svenska Dagbladet
SvD Perfect Guide
Dagens Industri
Di Weekend
Göteborgs-Posten
HOOM
Tennismagasinet

Sotheby’s Realty -kontor
Sotheby’s Auktionshus
Internationella kollegor

Facebook
Instagram
LinkedIn
Totalt

331.000
190.000
293.000
267.000
244.000
160.000/upplaga
32.000/upplaga

1.000 st i 81 länder
80 st i 40 länder
24.000

52.100
24.490
96.319
172.909

*Samtliga konton, officiella och våra fastighetsmäklares.

*Potentiell exponering i samtliga kanaler ger
möjlighet till hela 73 miljoner visningar av ditt hem.
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Nätverk och kundregister.
Vi är stolta över våra välutvecklade nätverk och omfattande kundregister med idag över 60.000
personer som aktivt söker efter ett nytt hem. Vi lägger ner mycket tid på att hålla kundregister och
nätverk aktuella och kontinuerligt uppdaterade.
Varje dag nästan året om arbetar vi med att knyta kontakter till våra nätverk och kundregister för att
hitta rätt köpare till ditt hem. Sedan starten 1992 har vårt fokus varit nöjda uppdragsgivare och vi har
ofta lyckats spränga gränser och sätta nya försäljningsrekord.
Varje vecka läggs nya utvalda spekulanter till och varje vecka resulterar det i nöjda uppdragsgivare.
Så har vi arbetat under 30 års tid. Hos oss arbetar några av Sveriges främsta fastighetsmäklare
– alla med lång erfarenhet, stora nätverk och rekordnoteringar bakom sig.
Våra fastighetsmäklare arbetar dessutom kontinuerligt med sina egna personliga nätverk som idag
sammanlagt består av över 170.000 personer.
Tack vare detta starka nätverk och vårt team skapas optimala förutsättningar
för att nå rätt köpare och högsta pris när du säljer din bostad genom oss.
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Du säljer. Vi gör jobbet.
Det kan låta självklart. Men en förmedling av ditt hem genom oss
gör att du kan luta dig tillbaka. Vi håller i alla trådar. Allt är inkluderat.
Vi håller alltid en hög personlig service gentemot dina spekulanter. Vi sköter om alla förhandlingar
med potentiella köpare. Vi upprättar alla avtal och tar hand om alla övriga handlingar som är viktiga
för att din affär ska gå i lås.
Ditt hem säljs med branschens starkaste marknadsföring. Men vi vet också att alla hem har sina
speciella förutsättningar. Därför utformar vi just ditt hems marknadsföring i samråd med dig.
Du kanske väljer den diskreta vägen med en försäljning underhand, genom vårt stora kundregister.
I kombination med vårt upparbetade kundregister och vårt varumärke kommer våra ansträngningar
att ge dig en lyckad affär.
Vi ger dig bästa möjliga förutsättningar att nå högsta möjliga pris.
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Försäljningsstrategi.
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1.

2.

3.

Möte

Insamling av information

Fotografering & ev. styling

4.

5.

6.

Objektsbeskrivning

Utskick till kundregister

Publicering på nätet

7.

8.

9.

Digital marknadsföring

Tryckt marknadsföring

Visning

10.

11.

12.

Uppföljning & budgivning

Kontraktskrivning

Tillträde
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Vi tar världen närmare dig.
Idag är bostadsaffärer internationella och Sverige är ett attraktivt land att bo och arbeta i.
Dessutom drömmer många av oss om ett boende utomlands.
Vi var därför tidiga med att söka ett internationellt samarbete. Världens starkaste och mest exklusiva
varumärke inom fastighetsmäkleri är Sotheby’s International Realty. Därför heter vi sedan 2010
Skeppsholmen Sotheby’s International Realty.
Via oss når du inte bara den lokal marknaden, utan hela världen genom våra över 1.000 kontor i
över 80 länder. Så oavsett om du vill köpa eller sälja ett hem utomlands, bistår vi dig med värdefulla
kontakter.
Vad betyder detta för dig?
När du säljer genom oss får du tillgång till ett globalt nätverk av världens skickligaste
fastighetsmäklare. Du får på så vis kontakt med en lokal mäklare som tar hand om dig och din
försäljning på bästa sätt.
Likaså när du söker efter ditt nya drömboende utomlands hjälper någon av våra internationella
kollegor dig att hitta hem samtidigt som du självklart behåller kontakten med din mäklare här i Sverige.
Med fastighetsmäklare på plats i varje del av världen är vi lokala överallt.
Varmt välkommen till oss på internationellt@sothebysrealty.se
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Kommersiellt - vi anstränger oss mer.

Nyproduktion - arkitektur av hög klass.

Skeppsholmen Sotheby´s Realty Kommersiella förmedlar kommersiella fastigheteter över hela
landet. Våra kunder är både svenska och internationella aktörer. Vi åtar oss även sökuppdrag där
vi aktivt letar efter fastigheter för våra kunders räkning och bistår med köprådgivning och
strategisk analys.

När vi startade vår verksamhet var nybyggnation inget vi pratade högt om.
Det mesta var fult, tråkigt och oattraktivt. Men tack och lov har världen förändrats.

Sedan starten 1992 har vi genomfört ett stort antal framgångsrika fastighetstransaktioner.
Vi är stolta och tacksamma över det förtroende vi fått och vi har genom åren skapat en stark
kundbas bestående av privata investerare, institutioner och offentliga förvaltningar.
Framgångsrika fastighetsaffärer handlar inte bara om marknadskännedom och gediget
fastighetskunnande. Det handlar även om känslan för fastigheter, att uppmärksamma deras
möjligheter och veta hur en viss fastighet ska presenteras för marknaden.
Med vår marknadsföring kan vi erbjuda din fastighet maximal exponering både nationellt och
internationellt eller vi kan gå den diskreta vägen genom vårt kundregister, vilket gör att du kan
sälja under största diskretion. Vi tar inga genvägar och vår känsla skapas genom noggrannhet,
tålamod och idogt arbete.

Idag bygger vi arkitektritade hem i hög internationell klass. Vi på Skeppsholmen Sotheby’s Realty
Nyproduktion är stolta över att befinna oss i frontlinjen av den utvecklingen. Under åren har vi åtagit
oss förmedling och konsultation i om- och nybyggnadsprojekt över hela landet.
Det kan vara alla möjliga och omöjliga projekt. Slitna bostadshus och kontorsfastigheter
byggs om från grunden till den standard och planlösning som vi utformartillsammans med
våra uppdragsgivare.
Vi hjälper även bostadsrättsföreningar att förädla råytor och omvandla platta tak,
källarlokaler och råvindar till vackra bostäder.
Varmt välkommen till oss på nyproduktion@sothebysrealty.se

Det är därför vi anstränger oss mer.
Varmt välkommen till oss på kommersiella@sothebysrealty.se
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Underhand - att sälja utan att synas.
Anledningarna kan variera, men alla vill inte synas. Då är en underhandsförsäljning ett bra alternativ.
Det innebär att din försäljning sker diskret, men där vi genom vårt stora nätverk ändå hittar rätt köpare.
Att sälja den diskreta vägen med oss på Skeppsholmen Sotheby’s International Realty innebär
att vi skräddarsyr en försäljning utifrån dina önskemål och förutsättningar. Skillnaden är att
marknadsföringen sker tystare. För vissa uppdrag innebär det att ditt hem inte syns överhuvudtaget.
För andra kan det innebära att vi inte marknadsför din bostad på Hemnet. Andra uppdrag kan starta
exklusivt på vår internationella sida eller så visas ditt hem bara på vår svenska hemsida. Möjligheterna
är lika många som våra uppdragsgivare.
När du väljer en diskret försäljning arbetar vi främst med vårt kundregister och våra fastighetsmäklares
personliga nätverk. Det låter kanske enkelt, men det här sättet att arbeta sätter verkligen våra mäklare
på prov. Det gäller att matcha rätt kunder ur vårt register med ditt hem och dessutom få dem att
acceptera rätt pris. Utan andra budgivare.
Våra väl utvecklade nätverk i kombination med vårt kontinuerligt uppdaterade kundregister med
tiotusentals personer som söker ett nytt hem gör att vi oftast hittar rätt köpare. Vi har under lång tid
arbetat med den här typen av försäljningar. Resultaten berättar vi gärna om – men bara mellan fyra ögon.
Varmt välkommen till oss på underhand@sothebysrealty.se
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Vi värderar din samling.
Vi på Skeppsholmen Sotheby’s International Realty har länge haft ett nära samarbete
med våra kollegor på Sotheby’s auktionshus.
Vi kan därför erbjuda dig ytterligare en tjänst som inte många andra kan. Förutom att hjälpa
dig med förmedling av din bostad kan vi även hjälpa dig att komma i kontakt med en expert
som värderar dina samlarföremål.
Sotheby’s auktionshus tillhandahåller nämligen skräddarsydda inventeringar och värderingar.
De skräddarsyr varje värdering kring din samling och arbetar med allt ifrån enstaka föremål till
stora samlingar i flera kategorier. Deras expertis på konstmarknaden gör att de kan erbjuda den
högsta servicenivån med den striktaste sekretesspolicyn för privatpersoner, muséer och företag.
Så vare sig du funderar på att sälja ditt hem, dina smycken, klockor, konst, vin, böcker eller andra
samlarföremål är du varmt välkommen till oss så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person.
Varmt välkommen till oss på info@sothebysrealty.se

26

Skeppsholmen.se

Skeppsholmen.se 27

Stockholm
Karlavägen 81, 114 59 Stockholm
08-545 800 00, info@sothebysrealty.se

Våra kontor.
I en liten lokal på Östermalm i Stockholm startade vi 1992 Skeppsholmen Fastighetsmäkleri
mitt under djupaste lågkonjunktur. Vi valde att fokusera på möjligheterna och hade inga
förutfattade meningar om hur ett fastighetsmäkleri skulle bedrivas. Med oss i bagaget hade vi ett
gediget säljkunnande och värdefull kunskap om marknadsföring och vikten av varumärkesbyggande.
Så här i efterhand är det lätt att inse att det låg en outvecklad marknad framför oss.
Skeppsholmen Sotheby’s International Realty förmedlar drömboenden över hela Sverige och finns
representerade i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Båstad, Malmö, Falsterbo-Skanör, Gotland och Åre.
Varmt välkommen till oss på info@sothebysrealty.se

Göteborg
Kungsportsavenyen 18, 411 36 Göteborg
031-18 22 00, goteborg@sothebysrealty.se

Helsingborg
Drottninggatan 27, 252 21 Helsingborg
042-53 100, helsingborg@sothebysrealty.se

Båstad
Köpmansgatan 30, 269 35 Båstad
0431-711 00, bastad@sothebysrealty.se

Malmö
Regementsgatan 88, 217 51 Malmö
040-838 00, malmo@sothebysrealty.se

Skanör-Falsterbo
Mellangatan 58, 239 30 Skanör
040-96 00 00, skanor-falsterbo@sothebysrealty.se

Gotland
Karlavägen 81, 114 59 Stockholm
0739-82 80 06, gotland@sothebysrealty.se

Åre
Karlavägen 81, 114 59 Stockholm
076-769 64 00, are@sothebysrealty.se
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Varje uppdrag är ett hedersuppdrag.
Vi har inte alltid varit där vi är idag. När vi startade 1992, mitt i fastighetskrisen, var vi glada om det
kom en enda familj på visningen. Med åren har vi målmedvetet tagit oss fram till en position som
ledande fastighetsmäklare i premiumsegmentet.
Det spelar ingen roll om marknaden och konjunkturen går upp eller ned, vi satsar alltid lika hårt på
marknadsföring och annonsering, såväl i print som digitalt. Detta för att presentera ditt hem på
bästa sätt. När du vill sälja din bostad genom oss kan du känna dig trygg i att vi anstränger oss mer.
Vi erbjuder dig maximal exponering, både nationellt och internationellt. Vi kan även gå den diskreta
vägen genom vårt kundregister, vilket gör att du kan sälja ditt hem under största diskretion.
Ett hedersuppdrag, med andra ord.

Lars Andersson

VD
0739 - 82 80 10
lars.a@sothebysrealty.se
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