
Vi är mäklarnas föredragna partner och en av 

världens största innehållsleverantörer som 

gör bostadsdrömmar till verklighet.

Dagligen arbetar våra +750 anställda med att producera, 

redigera, distribuera och aktivera marknadsföring, som 

påverkar säljaren att välja just dig som fastighetsmäklare – och köpare 

att välja dina hem.

Sedan år 2000 har våra fotografer varje dag levererat vilka hemdrömmar som skapas av. 

Innehåll som väcker känslor och får hemmet sålt.

Vad kan du göra med oss?

Vi producerar, levererar, distribuerar och aktiverar allt ditt 

marknadsföringsmaterial , både på de bostäder du har till salu och när 

du vill marknadsföra ditt företag.

Våra lösningar erbjuder ett brett utbud av värdeskapande alternativ, 

bland annat bilder, planritningar, texter och video av högsta kvalitet och 

med en skarp redigering som tillverkar fastigheten på allra bästa sätt.

För vad är syftet med bra innehåll om 
ingen ser det? 

Genom vår digitala marknadsföringsplattform Shine lever du med 

dina digitala annonser med bara några klick på plattformarna där din 

målgrupp är närvarande.

Vi kallar hela resan från fotografens första film och till dina potentiella 

köpare som tittar på hemmet online för Shoot &amp; Shine. 

Marknadsföring görs enkelt, så att du kan spendera din tid på att göra 

det du gör bäst, vilket är att se till att du är vald att sälja nästa hem
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Hur fungerar det för dig?

För att göra din vardag så enkel för dig som möjligt har vi samlat allt du 

behöver i ett system. Det innebär att du både bokar dina produktioner och 

laddar ner det färdiga materialet på samma plats.

För att göra leveranstiden så kort som möjligt arbetar våra redaktörer från 

kontoret i Vietnam, där de redigerar ditt material medan du sover. På så sätt 

kan du snabbt komma igång med din marknadsföring och därmed förkorta 

fastighetens försäljningstid.

Du kan se processen upplyst i bilderna nedan:


