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HÄR KOMMER NI ATT SYNAS!

www.objektvision.se 
Objektvision.se är Sveriges största marknad-
splats på internet för lediga lokaler och fasti-
gheter. Här kan exponeras utbud av lokaler, fasti-
gheter, företag eller mark. 

 

www.blocket.se 
Blocket är idag Sveriges största köp- och sälj-
marknad. Det finns över en halv miljon annonser 
på Blocket just nu. Blocket når ca 4.5 miljoner 
unika besökare per vecka. Blocket är Sveriges 
tredje största sajt efter MSN och aftonbladet.se, 
nästan 7 av 10 svenskar har köpt eller sålt något 
på Blocket.
  

www.vastkustfastigheter.se  
Vår egen hemsida där vi ut över fastighetsförm-
edling för privatpersoner har en kommersiell 
specialisering  med uthyrning och förmedling av 
exploateringsområden samt försäljning av kom-
mersiella fastigheter.  

Vi gör även utskick till vårt kundregister 
och matchar mot spekulanter!

Vi kan se besöks statistik på din annons!
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BILDER OCH RITNINGAR
Samtliga lokaler och lägenheter ska publiceras med ritningar och bilder för 
att skapa ett så stort intresse som möjligt!
Har ni inga bilder så kommer vi och ta några. Det är kanske inte alltid upp-
skattat av hyresgästen att ta bilder inifrån lokalen men fasadbilder ska vara 
med. (Alternativt kan man tex bara visa ritningen av lokalen)
Ritningar skickas till en av våra partners för digitalisering i 2D eller 3D!



E-VISNING 
Om man väljer att publicera bilder och 
ritning har man även möjlighet att göra 
en E-visning mot tim ersättning.  
Via webben kan man då se var bilderna 
 är tagna i lokalen/lägenheten eller  
som här,  på en situationsplan.  
Ett lätt sätt för kunden att orientera sig.

KONTAKTUPPGIFTER OCH VISNINGAR
I publiceringen hänvisar vi till er så att kunden kan ringa 
direkt till dig eller din bovärd/förvaltare. 
Ni sköter sedan visningar och vidare kontakt med kunden 
och ni meddelar oss när vi ska ta bort annonsen.

UPPGIFTER OM LOKALEN
Vi skickar ett formulär till er som ni fyller i och det ligger 
till grund för annonseringen.

FLYGFOTO 
Vi kan nu erbjuda er flygfoto till ett förmånligt pris på de 
flesta fastigheter. Är läge och skick en fördel som ni vill 
lyfta fram är detta ett jättebra sätt.

PRIS
995 kr / annonserad lokal och påbörjad månad, startavgift 
1575 kr. Annonseringen kan när som helst avslutas men vi 
fakturerar för hela månader. Fotografering, upprättande 
av ritning ( om sådan saknas ), E-visning eller dylika tjäns-
ter debiteras 575 kr / timme. Priser är exklusive moms.
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UTHYRNING OCH FÖRVALTNING
Martin Lamberth 
0730-565 771
martin.lamberth@vfab.net


