
home Online Markedsføring
Fordi dit hjem skal blive set
for at blive solgt.
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Uanset om du sælger hus, lejlighed eller 
sommerhus er der én ting, der er afgørende: 
Din bolig skal ses for at blive solgt.

Den synlighed får du med home Online Markedsføring. 
Vi sikrer, at din bolig kommer godt fra start og bliver vist til de rigtige købere. Og når 
der er fl ere, der ser din bolig, er der også større sandsynlighed for, at den bliver solgt til 
tiden og til prisen.

Her kan du læse mere om online pakken home Boost, som du får tilbudt sammen med 
dit salg. Herudover er der en række andre onlinepakker, der kan sammensættes, så de 
passer til netop dine behov.

Med sådan et til salg skilt 
ved din køber, at du sælger. 
Og det gør resten af byen også.



home Boost
Online pakken home Boost er vores standard online pakke, der 
indeholder de bedste medier for synlighed og eff ekt, nemlig 
annoncering på Facebook og online annoncering på de mest 
besøgte hjemmesider i Danmark. 

Med denne kombination kommer dit boligsalg godt fra start, 
og vi rammer de mulige købere lokalt og i en relevant 
radius om din bolig.

Sådan virker home Boost i praksis:
Boligen markedsføres som billedannonce på Facebook. Boligen 
markedsføres også i karruselannonce med andre relevante boliger, 
der vises på de største danske hjemmesider. Boligen vises ved hjælp 
af retargeting til folk, som har besøgt denne eller lignende boliger på 
home.dk samt lokalt og i en relevant radius om din bolig.
Kampagnen varer 10 dage. 





Social Premium 
De sociale medier (Facebook, Instagram, Messenger og Mar-
ketplace) er en særdeles eff ektiv markedsføringsplatform til 
boligsalg, fordi der bliver brugt mange timer på disse plat-
forme.

Med Social Premium bliver din bolig markedsført lokalt og i 
nærområdet med professionelle, individuelle annoncer, 
der viser din bolig fra den bedste side. Din bolig vises i sin 
egen karrusel med mulighed for visning af fl ere forskellige 
billeder af din bolig.   

Sådan virker Social Premium i praksis:
Boligen markedsføres ved hjælp af retargeting til folk, som har 
besøgt denne eller lignende boliger på home.dk samt lokalt og i 
en relevant radius om din bolig.
Kampagnen varer som standard 2 uger.



Banner Premium 
Med Banner Premium får din bolig maksimal synlighed på alle de 
største hjemmesider i Danmark. Bannere er de reklamer, du typisk 
møder i toppen og siderne af de store nyhedsmedier. Din bolig får 
sit eget banner og dermed masser af synlighed uden støj.

Denne online pakke viser din bolig med bannere på 
topplaceringer på TV2.dk, EB.dk, BT.dk og lokale medier 
til købere, der har interesse i boliger som din.

Sådan virker Banner Premium i praksis:
Boligen markedsføres med eksklusivt banner, der vises med fl otte 
billeder. Den markedsføres ved hjælp af retargeting til folk, som 
har besøgt denne eller lignende boliger på home.dk samt lokalt 
og i en relevant radius om din bolig. Kampagnen varer som 
standard 2 uger.

NYHEDER



home Garanti
Jo fl ere, der ser din bolig, des større sandsynlighed er der for, 
at den bliver solgt til prisen og til tiden. Med home Garanti er 
du garanteret 1.000 ekstra klik på din bolig på home.dk fra 
interesserede købere.

Det er en ekstra fokuseret og eksklusiv indsats, 
med garanti for eff ekt.

Sådan virker home Garanti i praksis:
Boligen markedsføres på Facebook og Instagram og andre releve-
ante medier. Garantien dækker i en periode op til 30 dage efter 
pakken er aktiveret. 



Sådan virker fremhævning i praksis:
Boligen fremhæves på home.dk og boligsiden.dk i 30 dage. 
På home.dk vises din bolig, så den skiller sig ud i søgeresultat 
visningen. På boligsiden.dk vises din bolig blandt ’Ugens udvalgte’ 
i søgeresultat visningen. 

Fremhævning på Boligsiden.dk 
og home.dk

Med denne online pakke gør du din bolig markant mere 
synlig på home.dk og Boligsiden.dk, som er Danmarks 
største boligportal. Det er disse sider, køberne benytter, 
når de scanner markedet, og her vil din bolig 
skille sig ud og få ekstra opmærksomhed.



Pakke Overblik
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  Medie

  Facebook x x  (x)

  Instagram  x  (x)

  Messenger  x  (x)

  Marketplace  x  (x)

  Store danske + lokale hjemmesider x  x (x)

  Annoncetype

  Billedannonce x x x (x)

  Videoannonce  x  (x)

  Banner med kun din bolig   x (x)

  Banner karrusel med andre boliger x   (x)

  Forskellige bannerformater x  x (x)

  Standard varighed 10 dage 2 uger 2 uger 30 dage

  Facebook x x  (x)

  Instagram  x  (x)

  Messenger  x  (x)

  Marketplace  x  (x)

  Store danske + lokale hjemmesider x  x (x)

  Billedannonce x x x (x)

  Videoannonce  x  (x)

  Banner med kun din bolig   x (x)

  Banner karrusel med andre boliger x   (x)

  Forskellige bannerformater x  x (x)

 10 dage 2 uger 2 uger 30 dage

  Facebook x x  (x)

  Instagram  x  (x)

  Messenger  x  (x)

  Marketplace  x  (x)

  Store danske + lokale hjemmesider x  x (x)

  Billedannonce x x x (x)

  Videoannonce  x  (x)

  Banner med kun din bolig   x (x)

  Banner karrusel med andre boliger x   (x)

  Forskellige bannerformater x  x (x)

 10 dage 2 uger 2 uger 30 dage

  Facebook x x  (x)

  Instagram  x  (x)

  Messenger  x  (x)

  Marketplace  x  (x)

  Store danske + lokale hjemmesider x  x (x)

  Billedannonce x x x (x)

  Videoannonce  x  (x)

  Banner med kun din bolig   x (x)

  Banner karrusel med andre boliger x   (x)

  Forskellige bannerformater x  x (x)

 10 dage 2 uger 2 uger 30 dage

  Facebook x x  (x)

  Instagram  x  (x)

  Messenger  x  (x)

  Marketplace  x  (x)

  Store danske + lokale hjemmesider x  x (x)

  Billedannonce x x x (x)

  Videoannonce  x  (x)

  Banner med kun din bolig   x (x)

  Banner karrusel med andre boliger x   (x)

  Forskellige bannerformater x  x (x)

 10 dage 2 uger 2 uger 30 dage

home Boost Social Premium Banner Premium home Garanti*

* home Garanti: Medier og annoncetyper udvælges automatiseret - ud fra hvad der giver størst eff ekt i det enkelte tilfælde



Ja, den er stor. 
Men du kan faktisk godt få den større.
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fre
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home 
Value 

Booster

Hvis du vil nå fl ere købere hurtigere, kan du med 
fordel kombinere din home Boost pakke med enten 
home Garanti, Social Premium eller Banner Premium. 
Det vil både give dig mere synlighed og fl ere 
besøgende købere til din bolig. 

Vælger du en af disse pakker til, har du 
en home Value Booster. Den giver dig 
gratis fremhævning af din bolig 
på home.dk i 30 dage.

Pakketilbud: home Value Booster



home Online Markedsføring

Kan man få for 
meget synlighed?
Ikke når du skal sælge.
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