STAGING
A
NEW WORLD
SÆLG DRØMMEN MED VR STAGINGS
INNOVATIVE 3D-VISUALISERINGER

EFTER

FØR

NU KAN DU VISUALISERE
DRØMMEN, DU SÆLGER

INTEGRERET I
MINDWORKING

Det har aldrig været lettere at betjene sig
Styrk din forretning og undgå, at konkurrenterne overh-

Det sker ved en virtuel boligstyling, som får en central

aler dig indenom på et konkurrencepræget boligmarked

rolle i markedsføringen af den specifkke bolig.

- lad VR Staging give en hjælpende hånd med nytænking
og salgsoptimering.

I den digitale stylingsproces fjerner VR Staging negative indtryk, mangler og utidssvarende indretning, så

VR Staging har skabt et innovativt koncept, der giver po-

boligkøber får et kvalificeret billede af boligen og dens

tentielle boligkøbere mulighed for at opleve en specifik

skjulte potentiale - eller med andre ord: boligkøber får et

boligs fulde potentiale ved hjælp af 3D-visualiseringer.

indblik i egen boligdrøm.

af VR Stagings produkter. Vi er nemlig fuldt
integreret i Mindworking, så hver bestilling
kun ligger få klik væk. Det betyder, at du får
en platform, du kender, let og simpel bestilling
samt en notifikation, når din 3D-staging er klar
og automatisk tilknyttet sagen.

PROCESSEN

Mægler/sælger ønsker
VR Staging.

DET GØR DET NEMMERE FOR
DIG, SOM EJENDOMSMÆGLER,
AT SÆLGE DRØMMEN

EFTER

FØR

1

online, hvor potentielle boligkøbere surfer rundt
mellem et væld af forskellige boliger.
Det gør det svært som ejendomsmægler at skille sig
ud og for boligkøberen i højere grad at fravælge en
bolig. Derfor har VR Staging skabt et helt nyt markedsføringsværktøj, som optimerer følgende parametre:

KORTERE LIGGETIDER
STØRRE CHANCE FOR AT NÅ UDBUDSPRIS
STØRRE TILFREDSHED
STÆRKERE SALGSOPLEVELSE
MÆRKBARE KONKURRENCEFORDELE

3D-rendering
produceres.

3

ONLINE
Boligen får mere

5

eksponering og det fulde
potentiale vises.

2

4

Bestilling via Mindworking.

HVORFOR VÆLGE VR STAGING?

Mellem 92 og 95 pct. af alle boligsalg indledes i dag

Bygningskonstruktør
vurderer sagen.

Indretningsdesigner
indretter boligen.

6

Gardin-billede leveres
direkte i Mindworking.

INTERIØR

EKSTERIØR

KOMBINATION

encepræget marked. Derfor giver VR

Omfatter plan-lægning,

Omfatter plan-lægning,

Omfatter plan-

Staging muligheden for en favorabel

indretning/design og

indretning/design og

lægning, indretning/

pris på indretning, design samt

produktion af færdig

produktion af færdig

design og produktion

produktion af boligens interiør og/eller

3D-rendering af

3D-rendering af

af færdig 3D-rendering

eksteriør. Dertil kan tilvælges

boligens interiør.

boligens eksteriør.

af boligens interiør +

VR Staging har øje for ejendomsmægleres situation, når det kommer
til salær og et ualmindeligt konkurr-

entreprisebeskrivelse/prisoverslag og
helt unikke indretninger. SoMe-video”
(markedsføring på sociale medier) og
professionel facadeoptimering.

eksteriør.

PROJEKTSALG

VR Staging tilbyder også visualiseringer af nybyggeri
og projektsalg. Det bliver i stigende grad nødvendigt
at skille sig ud og markedsføre nybyggeri. Hvad er mere
tiltalende end kvalitet fra allerøverste hylde til markedets
laveste priser?

HVEM ER VI?

VR Staging udnytter synergieffekter til at modernisere

møbler, tændes stearinlys og lignende for at gøre boligen

boligmarkedet i et virtuelt univers, hvor boligsælger,

mere indbydende.

boligkøber og ejendomsmægler mødes og skaber værdi
for hinanden. Vi udfordrer boligmarkedets normer ved

Der er flere danske virksomheder, der udfører denne form

at gøre hele købsprocessen mere brugervenlig og

for staging, men i takt med den øgede digitalisering og

oplevelsesorienteret.

ændrede forbrugeradfærd på nettet og boligmarkedet,
øges behovet for innovation og nytænkning. VR Stagings

Idéen udspringer af det amerikanske marked, hvor

koncept er uden sidestykke - ikke bare i Danmark men

næsten halvdelen af alle solgte boliger har været

også på resten af kontinentet. Derfor er VR Staging ene om

igennem en traditionel staging, hvor der indsættes

at servicere både det danske og det europæiske marked.
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