
Ring til os på telefon 71 999 299
Egebækvej 98J  - 2850 Nærum - info@maeglerakademiet.dk

HVORDAN GØR VI:

• Vi ringer til sælger FØR vurderingen? (afdækker 
sælgers situation)

• Vi forbereder os, herunder:  (ca. 1 time)

• Vi gennemfører vurderingen

• Vi gennemfører V2 møde

• Vi følger op

KOMMIMÆGLER

Mange Indehavere har efterspurgt hjælp med at gennemføre vurderinger i 
en kortere periode. Den service tilbyder vi nu.

I Mæglerakademiet har vi kompetente og erfarne mæglere ansat, der er 
klar til at ”rykke ud” når du har brug for det. Du ved selv, at kommiprocenten 
falder når du eller butikken har for travlt. Forberedelsen bliver ikke god 
nok. Du kunne være skarpere på mødet og er ikke tæt nok i din opfølgning. 
Tiden er nok dit største konkurrenceparameter lige nu. Gør du det du kan 
eller gør du bare det du skal? Hvis du bare gør det du skal, så vinder du ikke 
nok af dine sager. For lidt tid går ud over din markedsandel, varelager, salg, 
bundlinie og humør.

HVORNÅR BØR DU LEJE EN KOMMIMÆGLER?
1. Når du har mange salgsvurderinger og dagen er for kort
2. Når du har for travlt til at gøre det så godt som du kan
3. Når du ikke forbereder dig som du kan
4. Når du ikke følger tæt nok op på sælger
5. Nå din kommiprocent er på vej ned (hvis du overhovedet har tid til at 

checke det)
6. Når du slukker ildebrande og føler dig bagud med de fleste opgaver

HVORFOR LEJE EN KOMMIMÆGLER?
1. Du sparer tid. Vi aflaster dig og din butik på de vurderinger du ønsker
2. Du vinder mere. Vores kommimægler har høj dokumenteret hitrate
3. Det er nemt og effektivt. Vi tager vurderingen fra start til slut
4. Du efterlader et positivt visitkort hos sælger
5. Vi afregner på no-cure no-pay basis

HVAD FÅR DU?
1. En uddannet mægler, der repræsenterer din butik
2. En 100% fokuseret mægler med høj kommirate
3. En skarp mægler, der dagligt gennemfører sambesøg og coacher kom-

mimæglere i hele landet

– SPAR TID OG VIND MERE

INVESTERING: 
Vi afregner 15% i provision af honoraret, 
når sagen kommer til salg.

TIL LEJE
?? LEKTIONER


