STYLING
Att sälja sin bostad är troligen den största affär vi gör i våra liv. Varför inte få det
mesta möjliga ut av den? Med hjälp av homestyling kan vi maximera potentialen i
din bostad för att göra den så attraktiv som möjligt och därmed även maxa
försäljningspriset.

STYLING KONSULTATION, ”gör det själv”

Vi kommer på ett hembesök hos Er och går igenom rum för rum med övergripande
råd på vad som kan höja bostadens potential. Det kan vara saker som ska flyttas,
läggas till eller plockas bort för att lyfta fram det bästa. Under tiden tar du
anteckningar och gör klart inför kommande styling eller fotografering.
Konsultationen beräknas ta cirka 60 min beroende på storlek av din bostad.

1295 kr

FOTOSTYLING

Denna tjänst passar dig som vill ha hjälp med en sista touch inför fotografering, alltså
efter en konsultation.
Här stylar vi endast med befintliga möbler i bostaden och använder oss av det som finns.
Vi bäddar snyggt, möblerar och fixar med befintlig dekoration samt snittblommor. Det
förutsätts att du har plockat undan och städat enligt råd vid konsultationen. Tjänsten
utförs i samband med fotograferingen.

Pris från 2875 kr

HOMESTYLING

Här tar vi till det som krävs för att lyfta din bostad. Detta görs genom att eventuellt
ommöblera befintliga möbler, byta ut och även komplettera bostaden med
”mindre” möbler, textilier, dekoration, tavlor samt blommor. Till skillnad från
fotostylingen lämnar vi kvar småmöbler och diverse dekoration

1 rum 5000 kr
2 rum 7500 kr
3 rum 10 000 kr
4 rum 150 kr/kvm

HOMESTAGING

Här anpassas ALLT efter din bostad. Vi inreder helt (el delvis) tom bostad och
förvandlar den till ett harmoniskt hem som väcker habegär, tankar och känslor hos
potentiella köpare. Här står vi för möbler, textiler, lampor, tavlor och blommor som
passar just ditt hem.

275 kr/kvm

VISNINGSKLAR

En tilläggstjänst för tjänsterna ovan, där vi kommer tillbaka innan visning och fixar ”the
final touch”. Detta gör att du kan lämna ditt hem ”som det är på visningsdagen”. Vi
bäddar alltså sängar och går igenom rum för rum så att potentiella köpare känner igen
bostaden ifrån bilderna. Vi tar också med oss nya snittblommor.

1995 kr

GLÖM INTE: kostnaden för homestyling & homestaging är avdragsgill vid försäljning av
bostad, detta kan din mäklare berätta mer om.

Kontakta oss gärna på 073 6715938 eller visningsklar@bygg-tjanst.se

