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PROJEKTAFDELINGEN
Et godt samarbejde bygger på ærlighed i hele forløbet. Vi skal 

være fælles om at sælge projektet og være hinandens sparrings-

partnere. På den måde kan vi levere drømmeoplevelsen til vores 

fælles kunder. 

Vores projektafdeling har erfaring samt kompetencer fra rigtig 

mange projekter igennem årene. Derfor kan vores medarbejdere 

sikre den helt rigtige service og vejledning under hele forløbet.

Vi har et tæt samarbejde med vores lokale homeafdelinger  

i Trekant området; Vejle, Kolding, Vejen og Fredericia.

Vi lytter til Jeres ønsker og behov, så I er sikre på at det, vi finder 

frem til, er målrettet Jer.

Projektafdelingen beskæftiger sig udelukkende med projekter  

– og er med fra start til slut. home v/ Lynggaard & Hansen er  

Jeres samarbejdspartner inden for alle typer af projekter.

Vi er med fra den spirende idé til nøglerne overdrages til de glade 

købere eller lejere – i ethvert projekt er den lokale home-afdeling 

tæt involveret. Vi står altid klar med rådgivning og markedsviden, 

der kan sikre det optimale projekt.

Vi deltager gerne i møder med arkitekterne og kommer med input 

til, hvilke ønsker og behov potentielle købere eller lejere har til 

deres kommende bolig.

Det er vigtigt, at intet kommer som en overraskelse, hverken for 

projektet, vores samarbejdspartnere eller vores kunder. 

ET GODT SAMARBEJDE
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Frederikshuset/Fredericia

KIRK PROPERTY A/S

Kolding SKY/Kolding

Havneøen/Vejle

Promenaden/Fredericia

Koldinghave/Kolding

Fjordbrynet/Kolding

Håndværkshave/Vejle

Flegmade/Vejle

 Trianglen/Vejle

Gammelhavn/Vejle



Hvorfor skal I vælge home? Projektafdelinger i home

Fordi vi forstår, hvor vigtigt det er for Jer at have det fulde overblik over hele processen. Derfor sørger vi for, at I får den 

rette rådgivning i alle faser af salget. Vi giver Jer overblik over alt fra salgsstrategi og prissætning til markedsføring og 

jura. Vi tager hele tiden udgangspunkt i Jeres ønsker og behov, og sammen planlægger vi et salgsforløb, som er skræd-

dersyet til Jer og Jeres bolig.

home er en landsdækkende ejendomsmæglerkæde med 186 forretninger, vi er markedsledende på ejendoms mægler- 

markedet i Danmark, som det mest kendte brand.

På de digitale medier tilbyder vi home Online Markedsføring, hvor Jeres bolig bliver markedsført på en lang række 

danske hjemmesider og sociale medier. Alle home-forretninger har også deres egen Facebook-side med gode muligheder  

for lokal eksponering af Jeres bolig.

home.dk-domænet rangerer højest på Google af alle mæglere i Danmark og har en separat sektion til alle projektsalg, 

som giver os mulighed for, at markedsføre både projektet som helhed og de enkelte boliger hver for sig. Boligerne kom-

mer automatisk på Boligsiden og Boliga samt en lang række andre boligportaler. 
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Kontakt os på projekt3kanten@home.dk og hør mere
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