SALGS KATALOG

HVEM ER DESIGN BY FUNCH?
Design By Funch er en virksomhed som beskæftiger sig med
alt indenfor boligindretning. Lige fra placering af vinduer til valg
af lysestager.
Design By Funch har de sidste 6 år arbejdet med alt indefor
boligområdet, herunder: Indretning, dekoration, plantegninger,
materialer, farver, mønstre, tekstiler, 3D illustrationer, håndværk, salg, køb, renovering, specielle behov, og interiør
produkter hos både private og virksomheder.
I dette katalog tages der udgangspunkt i;
- Salg af din bolig
Design By Funch hjælper dig med, at gøre din bolig salgsklar.
Dette kan både være hvordan din bolig tager sig ud når der er
kundebesøg, hvordan den fremstår på salgsmaterialet og
hvordan den kunne komme til at se ud, hvis problematikken
ligger i at køberne ikke kan se sig selv bo i boligen.
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SALG AF DIN BOLIG...
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HVORNÅR KAN DU BRUGE DESIGN BY FUNCH?
Er din salgsproces gået i stå?
Vil du gerne undgå lang liggetid?
Trænger du til at komme videre?
- Så kan Design By Funch hjælpe dig!
Design By Funch tilbyder indretningshjælp og kan komme
med forslag til, at lave dit hjem mere moderne og indbydende,
lave nye plantegninger der kan inspirere mulige købere,
samt skabe 3D illustartioner til din salgsannonce, så netop din
bolig skiller sig ud, og bliver solgt!
Design By Funch kommer med friske øjne på dit hjem og
er opdateret på, hvad der sker på boligmarkedet, og hvad
køberne er på udkig efter.
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HVAD KAN DU SELV GØRE...
Design By Funch anbefaler en række af ting du selv kan gøre
for, at få solgt din bolig.
De vigtigste ting er:
- Oprydning i hjemmet. Sørg for, at dit hjem fremstår
ryddeligt med få pyntegenstande, billeder og ting på
gulvet. Det virker mere roligt, skaber mere lys og luft,
og gør det dermed lettere for eventuelle købere, at se
deres egne ting i dit hjem.
- Rengøring og dufte. Rengør dit hjem inden der skal
tages billeder og inden du får besøg af mulige købere.
Det får huset til, at fremstå mere lækkert
og indbydende. Sørg derudover for at der dufter godt,
køb fx blomster og luft godt ud.
- Tøm ud af overflødige møbler. På samme måde som
med oprydningen kan for mange møbler skabe rod.
Sørg for at der ikke står en masse møbler, puder, puffer,
taburetter osv. som måske er praktiske i dagligdagen
men som fylder meget i hjemmet. Det gør det lettere for
mulige købere, at se deres egne møbler i hjemmet og
skaber mere luft og plads.

- Lad lyset komme ind. Husk at trække gardiner og
pesienner fra så dagslyset kan få lov at komme ind i
hjemmet, også selvom det er mørkt udenfor. Det gør
boligen mere indbydende og åben for de besøgende.
- Få fikset småtingene. Nu hvor du skal sælge har du
nok ikke lyst til, at bruge tid på at få lavet panelet, som
alligevel har siddet løst i årvis, men gør det nu alligevel!
Eventuelle købere går meget op i, hvad der skal laves
og jo færre ting der er på listen jo større interesse for
boligen.
- En varm velkomst. Din indkørsel og hoveddør er det
første en mulig køber møder, så sørg for at det ser indbydende ud. Fjern ukrudtet og affald, og sæt evt. nogle
lanterner og blomster frem.
- Skab hygge. Sidst men ikke mindst så sørg for at skab
hygge i dit hjem. Tænd starinlys, ryst sofapuderne og
red sengen, så det fremstår hjemligt og hyggeligt, når
der kommer nogle forbi, for at se din bolig.
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HVAD KAN DESIGN BY FUNCH GØRE FOR DIG?
Design By Funch har flere års erfaring i indretning og har
flere gange oplevet, hvor stor betydning det har for et salg,
at huset fremstår indbydende.
Design By Funch kan hjælpe med;
- At skabe overblik over de ting “du selv kan gøre”.
Ved at der kommer nye øjne på sagen, skabes der
flere muligheder, og Design By Funch kan helt sikkert
finde noget, som du ikke selv har tænkt over.
- At lave nye plantegninger, som kan få din bolig til at
fremstå mere moderne og nutidig. Dette kan hjælpe
eventuelle købere med, at se flere muligheder i huset.

- At fremhæve boligens kvaliteter, som fx en smuk pejs,
god plantegning, lækkert udeareal eller andet som virkelig er en kvalitet i boligen men som pga. indretningen eller
salgsmaterialet ikke fremstår tydeligt.
Alt dette er områder Design By Funch er specialiseret i, og som
måske kan være lige det din bolig mangler for at blive solgt.
Design By Funch går under hele salgsprocessen op i at det
stadig er dit hus og at du skal kunne leve og bo der på dine
præmisser. Vi laver altså ikke hele dit hus og livstil om, selvom
vi laver nogle ændringer, for ligemeget hvad, så er det dig der
bor i boligen, og skal leve i det, indtil det bliver solgt!

- At skabe 3D visualiseringer, så mulige købere har
lettere ved at forestille sig hvad en spand maling eller
et nyt køkken kan gøre for boligen.
- At skabe en bedre indretningen, luft og lys. Måske
skal du blot foretage en let forandring i indretningen og
fx udskifte gardinerne eller flytte sofaen over i det andet
hjørne af stuen for at skabe mere åbenhed og lethed.
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PROCESSEN FOR SAMARBEJDET
Vi mødes hjemme hos dig, hvor vi gennemgår
din bolig som den står nu. Dette giver mig et
godt indtryk af boligen, og gør det lettere, at se
mulighederne for et salg.
Vi taler om hvad der er vigtigt og fungerer for
dig, da du også skal føle dig tilpas i eventuelle
ændriger vi finder på. For selvom du skal flytte
kan en eventuel køber have ønsker om lang
overtagelse, og du skal derfor befinde dig i
boligen et stykke tid endnu.
Måske vi vurderer at en smule maling, en ny
placering til spisebordet, en oprydning eller
lign. er nok til at fremme dit salg!
Det kan også være der skal en større indsats
til, og der skal laves nye plantegninger eller 3D
illustrationer af huset.
Vi gennemgår dine muligheder, taler om
købernes ønsker og jeg hjælper dig med at
finde lige præcis den rigtige løsning til din bolig!
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CASE FRA DESIGN BY FUNCH
Toke og Emil er brødre og havde en ejerlejlighed sammen i Roskilde. Da de blev ældre og begyndte, at vokse hvert til sit havde de et
ønske om, at sælge den fælles lejlighed og købe hver deres i stedet. Emil havde allerede fundet en lejlighed han var interesseret i og de
havde derfor brug for et hurtigt salg.
Jeg aftalte et møde med drengene og kom på besøg for, at se hvilke vanskeligheder de stod overfor.
Da jeg kom ind i lejligheden var det ikke den mest indbydende entre at træde ind i, og lejligheden føltes generelt rodet, mørk og
drengerøvet.
Heldigvis var drengene klar på at give den hele armen og få møjet ud så lejligheden kunne stå frisk og pæn til når ejendomsmægleren
skulle komme for at tage billeder. Det vigtigste i denne situation var, at få ryddet op og rykket rundt, så eventuelle købere kunne forestille
sig selv bo i lejligheden.
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Jeg var på besøg i lejligheden 3 effektive timer, hvor vi fik
sorteret i deres møbler, rykket rundt og hentet gamle møbler
op fra kælderen, som kunne bruges.
Jeg delte ud af tips og ideer til oprydning og indkøb af nips og
drengene gik straks i gang med at gøre lejligheden salgsklar.
Drengene gjorde et rigtig godt stykke arbejde og ejendomsmægleren var meget tilfreds! Umiddelbart kunne lejligheden
synes lidt tom, men i dette tilfælde var det bedre end rod og
bordfodboldbord.
Lejligheden var solgt indenfor 2 måneder, og drengene var
meget tilfredse.

“Det var en kæmpe hjælp, at der kom en udefra,
som var OBS på, hvad der var vigtigt at lave om,
og ideer til hvad vi hurtigt kunne gøre,
for at gøre lejligheden mindre drenget,
og skabe et bredere købersegment.
Mange tak for hjælpen til Design By Funch”
- Citat fra Toke & Emil.

8

EJERLEJLIGHED MED LIGGETID
Ejerlejligheden i Glostrup har stået tom længe
uden at få et salg igennem.
Dette skyldes sandsynligvis plantegningens
indretning og de buet vægge.
Design By Funch blev i denne sammenhæng
brugt til, at illustrere lejligheden med ny
plantegning, der gav bedre udnyttelse af
rummene. Derudover blev der lavet 3D
illustrationer, så kunderne havde mulighed for
at se lejligheden indrettet. Dette tog skrækken for de buede vægge og skabte i stedet
muligheder for at kunne bo i en anderledes
bolig.
Det hele blev brugt som salgsmateriale og
lejligheden blev solgt kort tid efter.
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A: Før

B: Før

A:Efter

B: Efter
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C: Før

D: Før

C:Efter

D: Efter
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KONTAKT DESIGN BY FUNCH
Ønsker du et samarbejdet?
Er du i tvivl om hvordan Design By Funch kan hjælpe dig?
Har du spørgsmål til processen, økonomi eller opstart?
- Så tag kontakt til Design By Funch
Eller se mere på Design By Funchs hjemmeside
eller facebook side for inspiration...

Camilla Funch
Indretningsarkitekt & Designer
Tlf.: 22 80 47 23
E-mail: camilla_908@hotmail.com
Facebook: Design By Funch
Web-site: www.designbyfunch.dk
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