4. november - 2015

Pressemeddelelse

Bolig-app er blevet et hit
Hvad er mit hus eller lejlighed værd? Nyboligs app, BoligVærdi, som kan levere et
værdiestimat i løbet af kun 24 timer, er blevet et hit blandt boligejerne.
Da Nybolig for nylig lancerede BoligVærdi, håbede ejendomsmæglerkæden, at 6.500 danskere inden
nytår ville downloade den nyudviklede app. Målet var ambitiøst, men allerede nu har omkring 20.000
hentet app’en ind på deres smartphone – og med 100 nye downloads hver dag er tempoet er fortsat højt.
- Det er overvældende og giver et klart fingerpeg om, at vi har ramt noget rigtigt med dette unikke,
gratis tilbud til boligejerne, siger Nyboligs direktør, Lene Qvist.
Det særlige ved BoligVærdi er, at estimaterne ikke er automatiske maskinelle beregninger, men skarpe
bud på en værdi udarbejdet individuelt af Nyboligs professionelle ejendomsmæglere, der trækker på et
indgående lokalkendskab. Nybolig har omkring 220 forretninger over hele Danmark og er en af landets
største ejendomsmæglerkæder.
Konceptet bag app’en er simpelt: Man indtaster sin adresse, tager op til 10 fotos af sin bolig med
mobiltelefonen og trykker send. Oplysningerne ryger automatisk til den lokale Nybolig-mægler, og inden
for 24 timer modtager man et værdiestimat.
- Bolig-app’ens popularitet er forståelig. Den er et rigtigt godt tilbud til boligejerne, som for første gang
får et let tilgængeligt værktøj, som lynhurtigt kan give dem et skarpt bud på værdien af deres bolig længe inden de måske er klar til at invitere en mægler inden for til en salgsvurdering. Vi vil gerne udvide
dialogen med kunderne, så vi ikke kun rådgiver dem, når de har besluttet sig for at sælge. Vi ved, at
mange boligejere, når deres behov ændrer sig, ofte kan have svært ved at definere, hvad de har brug
for. Den dialog er oplagt at tage med en mægler, siger Lene Qvist.
BoligVærdi-app’en kan downloades fra både App Store og Google Play.
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