FÖRETAG TILL SALU

Objektvision.se är den självklara marknadsplatsen för dina
företagsförsäljningar. Här finns företag över hela Sverige och
varje vecka har vi i genomsnitt 44 000 unika besökare. Hur dina
annonser syns avgör du själv med hjälp av våra annonspaket!

VÅR A ANNONSPAKET
Vi har tre olika annonspaket; Bas, Plus och
Ranking. De ger dig friheten att visa dina
objekt på det sätt som passar ditt företag
bäst. Dessutom får du som annonsör, om så önskas,
en kostnadsfri lista med dina objekt som kan användas till din egen hemsida.
Det smidigaste sättet att annonsera på
Objektvision.se är med vår t onlineverktyg, där du
snabbt och enkelt kan publicera dina annonser på
egen hand.

BAS – NÅ UT TILL SVERIGES FÖRETAGARE
Med annonspaket Bas visas dina företagsförsäljningar med både bild och säljande
beskrivning direkt i träfflistan. Du får
detaljerad statistik och intresseanmälningar
skickade till dig. Om så önskas, får du en lista
med dina objekt som du kan använda på din
egen hemsida.

PLUS – FÅ UT MER AV DIN ANNONSERING
Med annonspaket Plus får du som
annonsör allt som ingår i annonspaket Bas,
samt att din logotyp visas i träfflistan.

VÅRT MÅL ÄR ATT DU SK A SÄL JA
Vi jobbar ständigt med att driva flest och mest relevanta
användare till vår marknadsplats. De potentiella
köparna kan sedan enkelt kontakta dig via telefon,
e-post eller vår t kontaktformulär. Utöver detta har
vi tjänsten ”Sökhjälpen” där vi personligen hjälper
användare att hitta rätt objekt, allt för att du ska få så
relevanta leads som möjligt.

R ANKING – STICK UT I TR ÄFFLISTAN

HAR DU FR ÅGOR?
Välkommen att kontakta oss:
Jennie Häggström
Key Account Manager
jennie.haggstrom@objektvision.se
+46 (0)8 – 677 64 62
Tove Lidén
Account Manager
tove.liden@objektvision.se
+46 (0)8 – 677 64 67

Sveriges största marknadsplats för lokaler och fastigheter.

Med annonspaket Ranking ingår allt som
finns i annonspaket Plus, men väljer du
detta paket har du dessutom möjlighet att
hamna högst upp i träfflistan. Din annons
är en av tre som slumpvis visas överst i
sökresultatet och dessutom visas den som
vanligt i den ordinarie träfflistan

