
Vi er mæglernes foretrukne samarbejdspartner og en 

af verdens største leverandører af indhold, der gør 

boligdrømme til virkelighed.

Dagligt arbejder vores +750 medarbejdere med at 

producere, redigere, distribuere og aktivere markedsføring, 

der påvirker sælger til at vælge netop dig som ejendomsmægler - 

og køber til at vælge dine boliger. 

Siden år 2000 har vores fotografer og tekstforfattere i Danmark hver dag leveret det, 

boligdrømme bliver skabt af. Indhold, der pirrer til følelserne og får boligen solgt.

Hvad kan du bruge os til?

Vi producerer, leverer, distribuerer og aktiverer alt dit 

markedsføringsmateriale , både på de boliger, du har til salg og når du 

gerne vil markedsføre din forretning.   

Vores løsninger indeholder en lang række værdiskabende muligheder, 

herunder blandt andet billeder, plantegninger, tekster og video i højeste 

kvalitet og med en skarp redigering, der fremstiller ejendommen på 

allerbedste vis.

Hvad er formålet med flot indhold, hvis 
ingen ser det? 

Gennem vores digitale marketingplatform, Shine, er du med få klik live 

med dine digitale annoncer på de platforme, hvor din målgruppe er 

tilstede. 

Vi kalder hele rejsen fra fotografens første knips og til dine potentielle 

købere ser boligen online for Shoot & Shine. Det er markedsføring gjort 

nemt, så du kan bruge tiden på det, du er bedst til, nemlig at sikre du 

bliver udvalgt til at sælge den næste bolig. 

Læs mere om vores løsninger på esoft.dk

Fleksibilitet og 
unik tilpasning

Erfaring og 
stabilitet

Alt du har brug for,
samlet ét sted

Nytænkning og 
innovation

Boligdrømme. 
Skabt af professionelle 



Hvordan fungerer det for dig?

For at gøre din hverdag så enkel for dig som muligt, har vi samlet alt du har 

brug for i ét system. Det betyder, at du både booker dine produktioner og 

downloader det færdige materiale samme sted. 

For at gøre leveringstiden så kort som mulig, arbejder vores editors fra 

kontoret i Vietnam, hvor de redigerer dit materiale mens du sover. På den 

måde, kan du hurtigt komme i gang med din markedsføring og dermed 

forkorte ejendommens salgstid. 

Du kan se processen illusteret i billederne nedenfor:

Du laver en aftale med sælger

Du bestiller dit ejendomsspecifikke 
indhold hos os

Vores fotograf får besked om 
fotograferingen

Fotografen skyder alt materialet 
til din ejendomspræsentation

Materialet redigeres i Vietnam 
hvorefter, du modtager det i 
bestillingssystemet

Materialet planlægges og distribueres på 
forskellige platforme gennem Shine

Din markedsføring er med til at få ejendom-
men hurtigt solgt


