Slutpriser

Siffrorna som talar om din framgång
Visa dina tidigare framgångar

Ta kontakt med dem som
bevakar dina slutpriser

Få kostnadsfri lead-generering

Förbättra din synlighet i
“Hitta mäklare”

Dina slutpriser visar att du slutför affärer och hur bra du gör det så varför inte
berätta det för alla?
Många av våra besökare letar bland slutpriser på Hemnet för att se vilka
mäklare som sålt bäst i deras område och till vilka priser. Gör det lätt för dem
att hitta dig genom att rapportera in slutpriser till oss. Då får du även veckovis
kontaktuppgifter till alla som bevakar dina slutpriser så du själv kan kontakta
dem. Dessutom ökar Slutpriser dina chanser till en bättre placering i tjänsten
“Hitta mäklare”.
Låt dina framgångsrika affärer säkerställa dina framtida affärer. Allt du
behöver göra är att rapportera in dina slutpriser.

Så här kommer du igång
För mäklarföretaget centralt
Teckna avtal med Hemnet
Skicka följande uppgifter till avtal@hemnet.se för att komma igång med
rapporteringen:
• Kontaktuppgifter: Mäklarföretag, firmatecknare, mejladress och
telefonnummer.
• En e-postadress dit du vill ha dina kundkontakter
• Din logotyp: 200 pixlar bred och max 100 pixlar hög. Format PNG.
Om du är osäker på om ditt mäklarföretag redan har tecknat ett avtal med
Hemnet går det bra att kontakta supporten: maklarsupport@hemnet.se.

För dig som är mäklare
Samtycke från säljare
och köpare

Aktivera rapporteringen i
mäklarsystemet

Du som mäklare ansvarar för
att både säljare och köpare
samtycker publicering av
slutpriset för varje försäljning
innan det sker.

För att slutpriserna ska synas på
hemnet.se måste du som mäklare
aktivera överföringen i ditt
mäklarsystem.

Se Mäklarsamfundets
samtyckersförslag på
portal.hemnet.se/help/docs

Detta behöver du bara göra en
gång och hur det görs beror på
vilket mäklarsystem du använder
så kontakta mäklarsystemet för
hjälp.

Publicera slutpriser
När alla föregående steg är klara kan du kryssa i ditt mäklarsystem att du vill
publicera slutpriset från din senaste försäljning. Slutpriserna blir synliga på
Hemnet direkt efter att de skickas in.

