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National kampagneindsats

• Digital kampagne i uge 40-44

• Banner-annoncering rettet mod boligejere

• Baseret på brugeradfærd, fx søgninger

• Kan ses på følgende websider:

– Dba.dk

– BT.dk

– Guloggratis.dk

– Ebay.com

– Krak.dk

– M.fl.

• Hidtidige resultater

– Markant vækst i antal besøgende på BedreBolig.dk

– I alt har 11.000 anvendt kontaktformularen til rådgiver

Derfor: 

• Hold din virksomhedsprofil opdateret på BedreBolig.dk

• En god krog til at lave egne tiltag



Husk bolig-job-ordningen

• Knapt tre måneder igen

• Mange ved ikke, det er muligt at 

trække rådgivning fra

• Rådgivning er en af de ting, der 

kan nås inden nytår

• Brug det som krog til din egen 

markedsføring



Lav eller deltag i en lokal eller regional udstilling

Messebord 

Mange rådgivere efterspørger messeborde. De bruger dem 
bl.a. til:

• Opstille stand foran det lokale supermarked eller 
eksempelvis til en lokal open-by-night

• Deltage på messer

Roll-up 

Roll-ups kan man bruge til bl.a.:

• I jeres lokaler kan I opstille et 

”BedreBolig-område”

• Indgå i en stand eller medbringe 

dem, hvis du holder oplæg et sted 

– f.eks. i en grundejerforening.



Streamers til biler og vinduer

Både streamers til biler og til 

butiksvinduer bliver efterspurgt af 

BedreBolig-rådgiverne. 

Tilføj jeres firmanavn, logo og 

kontaktoplysninger på streameren 

til bilen, og spred budskabet på 

den måde.

Vedvarende synlighed



Andre markedsføringstiltag

Flyers 

• Hav flyers til at ligge fremme i jeres lokaler til besøgende kunder

• Brug en eftermiddag på at dele dem ud i postkasserne i et 
villakvarter

• Giv en kunde, som du laver noget andet arbejde for, en flyer med 
i hånden, inden du går

• Præsenter ordningen i de lokale grundejerforeninger

Autosignatur

• Brug en fast signatur i din mail med BedreBoligs logo og en kort 
forklaring

Udnyt ”nabo-effekten”

• Lad kunden drive efterspørgslen

• Læg flyers i naboernes postkasse



Alt dette kan du finde på bedrebolig.dk

Færdige materialer til bestilling i 

sekretariatet

• Flyers – 2 slags

• Holdere til flyers

• Klistermærker til eksisterende 

trykte materialer

• Streamer til bilen

• BedreBolig kuglepenne

Skabeloner/trykfiler til

• Skilt til brug på byggepladser

• Annonce-skabeloner

• Pressemeddelelse til lokalaviser

• Roll-ups

• Diverse print selv: Flyers, 

opslag

Øvrigt

Email-signatur

Logo-pakke

Billedmateriale

Filer til digitalmarkedsføring, fx til Facebook

Eksempel på BedreBolig-planer



Det har andre gjort


