
Nybolig Slagelse 

Hvem er vi?

Velkommen til



Nybolig SlagelseNybolig Slagelse

VELKOMMEN 
HOS NYBOLIG 
SLAGELSE
Hos Nybolig Slagelse lever vi af at finde den rigtige køber til netop din bolig, men vi ved også, 
at det ikke kommer af sig selv. Vi tror på at starten på dit boligsalg er den vigtigste i fasen. Det 
handler om at skabe tillid mellem dig, som sælger og os som ejendomsmæglerne - kendskab til 
boligmarkedet samt en åben og ærlig dialog. Vi kommer med vores bedste rådgivning, og så er 
det blot op til dig at tage beslutningen.

Den bedste ambassadør for din bolig er dig. Du har boet i ejendommen, du har haft hverdag i 
boligen, og det er dig, der har skabt sjælen i boligen. Derfor gør vi en stor ære i at præsentere 
din bolig med netop dine ord og beskrivelser, som kan give den ekstra - og måske også den vig-
tigste information til de nye ejere af din bolig. Derfor matcher også køberne i både stil og tone 
ved, at leve op til høje kvalitets- og informationskrav. Derfor tør vi love, at vores team er dine 
lokale specialister i Slagelse.



DIN  
LOKALE 
MÆGLER
Vi sætter trumf på vores indsats!
Indehaver, Ejendomsmægler Peter Valentin (i midten til højre)

”Jeg har arbejdet som ejendomsmægler i 15 år i Nybolig hvor vores koncept bygger på kvalitet. 
Det er utrolig vigtigt, at både køber og sælger får en super service og der er ikke noget bedre
end at overgå en kundes forventninger med en god oplevelse i forretningen.” 

Et godt salg begynder med en god mægler!
Indehaver, Ejendomsmægler Lars Bryde Nielsen (siddende i midten)

”Efter 10 års virke som ejendomsmægler i Slagelse har dette givet mig en stor erfaring og eks-
pertise, når det handler om et boligsalg.”

”Jeg brænder for glade og tilfredse kunder!”
Ejendomsmægler Lars Hansen (til venstre)

”Tilfredse kunder fås ved, at have et indgående kendskab til
kunderne, ejendommene og deres ønsker.

”Tryghed, tillid og resultater er altafgørende i en bolighandel!”
Ejendomsmægler Mikkel Rasmussen (til højre)
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9. ÅR I TRÆK
9. år i træk med flest salg i Slagelse 
- Lad os sælge din bolig.

Boligmarkedet er gennem årene gået op og ned, og hver gang lærer man noget nyt. Vi har  
været med gennem mange år, og det har været medvirkende til, at vi har vidst, hvad der  
skulle til, når markedet har ændret sig.

Foruden at møde tidligt og gå sent hjem, er det også vigtigt at have fingeren på pulsen,  
således at man er på forkant med markedsudviklingen. Nye tiltag og idéer, hvad skal der til?  
Og hvordan får vi vores kunder til at være tilfredse i en sådan grad, at de anbefaler os, når  
nogen af deres venner eller familie skal sælge eller købe bolig? Det er indsatserne, som  
skaber resultaterne.

TRYGHED
Det er ikke kun én ting, men mange små, som giver det samlede resultat.

Alle mæglerne ved, hvad de taler om, for de har selv set det. Når vi tager din bolig til salg,  
kommer alle vores ejendomsmæglere ud og ser boligen, inden vi går i luften, så de har set  
dit flotte køkken, eller oplevet udsigten, og ved om der er gulvvarme på badeværelset. 
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SOLGT FORDI...
Det er indsatserne, som skaber resultaterne

• Gennemgang og underskrift af vores aftale.
• Du bliver interviewet af en professionel tekstforfatter til brug for udarbejdelse af salgstekst.
• Vi udarbejder salgsopstilling med billeder mv., og sender den til dig til godkendelse.
• Alle mæglerne kommer og ser og gennemgår huset, lige inden vi går i luften (mæglerunde).
• Efterfølgende afholder alle mæglere et salgsmøde, hvor vi gennemgår kartotek og kunder,  
som vi tidligere har været i kontakt med, og som kunne være mulige købere.
• Vi laver materiale til nettet – vores egen hjemmeside, Boligsiden.dk samt Boliga.dk.
• Vi kan præsenterer ejendommen på Facebook – det har vi et professionelt firma til at styre. 
• SmartSalg - Vi udarbejder tekster, udvælger billeder m.v. og aktiverer ”den digitale salgs- 
   maskine”.
• Du modtager hver uge information om aktiviteten på nettet, ligesom du får et login til Mit   
   Nybolig.
• Opfølgning på alle der bestiller materiale på din bolig.
• Vi planlægger og forbereder os grundigt inden fremvisning af jeres ejendom 
• Du har en fast kontaktperson under hele forløbet, indtil boligen er solgt.
• Vi holder løbende opfølgningsmøder, det første efter ca. 2 måneder hvis din bolig ikke er solgt
• Når vi har en kunde, som vil se boligen, kontakter vi dig, og informerer omkring tidspunktet  
   for fremvisningen. Bagefter ringer vi tilbage og giver information om, hvad kunderne syntes  
   om huset.
• På ejerlejligheder kan vi ekstraordinært tilbyde en sælgeransvarsforsikring.
• Vi støtter det lokale foreningsliv i Slagelse by.
• Vi har byens største udstillingsvindue.
• Vi har stærke samarbejdspartnere i byens pengeinstitutter.

For 9. år i træk



’’Cubavej 8 i Slagelse er solgt 
på bare 72 dage! Vi takker for 
et godt samarbejde og en god 
handel, hvor der kun blev 
givet et mindre afslag i prisen 
på 45.000,-

’’9 dage! Det var alt, det tog at 
sælge Søparken 57. Tak for et 
godt samarbejde og stort til-
lykke til handlens parter, som 
begge var glade for en hurtig 
handel.

’’Smedegade i Slagelse blev 
solgt til prisen og uden afslag. 
Det tog 100 dage at finde de 
nye ejere, og vi vil gerne 
lykønske både køber og 
sælger.
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SAMARBEJDE 
MELLEM BUTIK-
KERNE
Hos Nybolig Slagelse - Jan Milvertz har vi et tæt samarbejde med vores 
“nabo-butikker” i Kalundborg, Næstved og Skælskør. 

Derfor har vi altid de bedste forudsætninger for finde køberen til din 
ejendom.

NÆSTVED

SKÆLSKØR

SLAGELSE

KALUNDBORG
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BEDRE PRIS OG 
HURTIGERE SALG
Det er ret avanceret - men fordelen er til at forstå. Ved hjælp af intelligent online annoncering 
kan vi med SmartSalg ofte flerdoble antallet af interesserede købere til din bolig. 

SmartSalg er baseret på de digitale spor, som folk sætter på de sociale medier og forskellige 
søgesider. Vi ved, at jagten på et nyt hjem begynder på nettet. Og med 24 forskellige annon-
cevarianter rammer vi potentielle købere - inklusiv dem, der bare er nysgerrige og endnu ikke 
aktivt i gang med at søge.

Jo bedre annoncen virker, jo oftere viser vi den. Smart - ikke?
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HVAD ER DIN 
BOLIG VÆRD?



Rosengade 11 - 4200 Slagelse - Tlf. 5853 3030
Nybolig 
SLAGELSE

Det er en god ide´at  
friske op med farver.

Luft grundigt ud 
og gør rent.

GODE TIPS TIL ET 
HURTIGT BOLIGSALG

Lys virker positivt, så 
lad dagslyset komme 
ind og tænd lys i alle 

mørke områder

Ikke alle er glade for 
kæledyr. Lad nabo-

en passe dem, under 
fremvisning.

Sørg for en enkel og 
ryddelig bolig, der ikke 
fremstår overmøbleret.

Lad møblerne stå, hvis 
du allerede er flyttet.

Nyslået græs giver  
et godt indtryk.

Luft grundigt ud  
og gør rent.


