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Svensk Fastighetsförmedling deltar under
Bodagen på Kulturhuset Fregatten i
Stenungsund

Lördag den 14 april hålls mässan kallad Bodagen i Stenungsund. 26 utställare
i form av mäklare, banker, byggherrar, energirådgivning och försäkringsbolag
finns samlade under ett och samma tak.

Svensk Fastighetsförmedling Stenungsund, Tjörn och Orust finns på plats
under hela dagen för att visa utbudet på bostäder och sina tjänster. Inte nog
med att detta är ett ypperligt tillfälle att mingla med mäklarna och ställa de
frågor som ofta uppkommer i samband med att bostad skall köpas eller
säljas, så finns det också möjlighet att gå på husvisning. Svensk
Fastighetsförmedling kommer nämligen att köra virtuella visningar av
utvalda kommande försäljningar.

- Vi testar nu virtuella visningar för första gången, det uppskattas och
fungerar bra. Det är något vi kommer kunna erbjuda för våra läge+
försäljningar framåt. Våra kunder kan komma in till oss i våra lokala bobutiker
och kika runt på våra kommande försäljningar för att få en första känsla
genom att gå på en virtuell visning. Vill man se mer bokar vi en VIP-visning
på plats i bostaden. Det skall bli mycket spännande att testa detta på lördag,
dessutom utlovas tävling där vinsten är ett par VR-glasögon! - Jag hoppas att
många kommer och testar detta tillsammans med oss, säger Malin Johansson,
mäklarassistent Svensk Fastighetsförmedling i Tjörn.

• Kulturhuset Fregatten, Fregatten 1, Stenungsund
• Lördagen den 14 april
• Kl 14:00-16:00

För ytterligare information, kontakta:



Malin Johansson, Svensk Fastighetsförmedling Tjörn

Mail: malin.johansson@svenskfast.se

Tel: 0303-814 86

www.svenskfast.se/tjorn

Följ oss gärna på:

www.svenskfast.se

www.mynewsdesk.com

facebook.com/svenskfast

twitter.com/#svenskfast

Instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende
mäklarkedja. Det innebär att vi kan ta tillvara på våra kunders intressen helt
utan påverkan från banker eller försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala
bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare runtom i hela
landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i rad har
företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Under 2017
förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 31 000 bostäder till ett värde
av 67.6 miljarder kronor. I över 80 år har vi fått folk att känna sig hemma,
vilket faktiskt gör oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi inte varit
utan nöjda kunder. Svensk Fastighetsförmedling – mäklaren med koll på
läget sedan 1937.
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