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Wybierz kategorię

Wybierz miesiąc

 poniedziałkowe popołudnie wykonaliśmy zdjęcia wnętrza mieszkania przeznaczonego do wynajmu, po

aranżacji przez architekta Agnieszkę Daszewską z  homstagingeksperci.pl

Home Staging to sprawdzony sposób na szybką sprzedaż i zwiększenie wartości Twojej nieruchomości

To profesjonalna zmiana wnętrza na nowe, atrakcyjne i uniwersalne, która niesie obietnicę wymarzonego domu

dla każdego kupującego. Nikt nie kupi wnętrz ciemnych, w krzykliwych kolorach, brudnych, brzydko

pachnących, zaniedbanych.

Wiedząc, że w ciągu pierwszych 90 sekund potencjalny nabywca ocenia nieruchomość

emocjonalnie: pozytywnie bądź negatywnie,

Zrobienie dobrego pierwszego wrażenia jest najważniejszym celem home staging’u.

W

Home Staging wyeksponuje atuty nieruchomości.

Ten efekt jest uzyskiwany m.in. poprzez odświeżenie i

posprzątanie pomieszczeń, funkcjonalne

przearanżowanie przestrzeni, usunięcie zbędnych

elementów, zharmonizowanie światła, kolorów i

dekoracji, nadanie nieruchomości neutralnego

charakteru.

Założeniem stylizacji home stagingowej jest

wykorzystanie zastanych mebli i wyposażenia.

Ewentualne wydatki ograniczone są do kupna

drobnych elementów dekoracyjnych jak np. kwiaty,

pledy, kolorowe poduszki, dekoracje ścienne itp.

Każda złotówka zainwestowana w metamorfozę

znajduje swoje ekonomiczne uzasadnienie.

Praca w projekcie podzielona jest na kilka etapów:

1. Wizyta w nieruchomości mająca na celu

określenie mocnych stron wnętrza.

2. Raport z diagnozą i wyceną koniecznych do

przeprowadznia prac, poszerzony o listę

zakupową.

3. Realizacja zlecenia:

*koordynacja prac w nieruchomości,

*zakupy mebli i akcesoriów,

*stylizacja wnętrz do zdjęć,

*profesjonalna sesja zdjęciowa,

*oferta rynkowa nieruchomości wraz z

sugerowaną ceną sprzedaży.

Badania rynkowe pokazują skuteczność home

stagingu w skróceniu czasu sprzedaży

o około 40% oraz zwiększeniu realnej wartości

nieruchomości przeciętnie o 10%!
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