Maxa din försäljning med
marknadsföring på Hemnet

Se priser och köp paket

Bostäder med ﬂer besök på Hemnet säljs ofta snabbare och till högre slutpriser än de med färre besök. Välj
mellan Hemnet Bas, Plus eller Premium – ju större marknadsföringspaket du köper, desto ﬂer besökare får du.

Det här innebär marknadsföringspaketen för dig

Visa din annons på Hemnet
Syns på Sveriges popläraste bostadsportal.

För dig som vill
ﬁnnas på Hemnet

För dig som säljer
i ett område med ﬂera
liknande bostäder till salu

Du uppgraderar till Plus eller
Premium via din Bas-annons på
Hemnet. Här ser du priser och
köper själv enkelt med Klarna.

För dig som vill få ut det
mesta av din försäljning
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Syns mer och bättre än dina konkurrenter
För Plus: Du får en 50% större bild i resultatlistan, så att din annons syns bättre.
För Premium: Du får både en 50% större bild och två extra miniatyrbilder.

Visa din annons högst upp på Hemnet för halva priset
Köp Raketen med 50% rabatt och hamna högst upp i resultatlistan under tre dygn och få
massor med extra besök.

Syns oftare för besökare som letar efter bostäder som din
Ta en prioriterad plats på “Liknande bostäder”.

Stick ut i resultatsidan genom att visa dina visningstider
Framhäv dina visningsdatum på resultatsidan och syns bättre än konkurrenterna.

Hamna över alla annonser som publicerades samma dag
För att hålla din annons aktuell längre får den efter dag två på Hemnet en prioriterad plats
i sökresultatet, högst upp bland alla annonser som publicerats samma dag som din.

Hitta potentiella budgivare på Facebook och Instagram
Visa din annons på andra sajter och sociala medier för personer vi vet är intresserade av
din bostad och få upp till 50% ﬂer besök under 10 dagar.

Få en kostnadsfri Raketen
Aktivera en Raketen när som helst och syns högst upp i resultatlistan under tre dygn.

