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Ingen kender byen som os
Gennem de sidste 12 år har Siesbye Kapsch været en
af byens førende liebhavermægler og er den dag i dag
stadig den mest effektive og samtidig den største uaf-
hængige ejendomsmægler i København.

Det er selvfølgelig ikke tilfældigt. Slet ikke. Det er tvær-
timod et resultat af en målrettet strategi, mange års er-
faring kombineret med et indgående kendskab til byen,
et effektivt salgsarbejde, engagerede ejendomsmæg-
lere - og ikke mindst et stort personligt engagement fra
de to indehavere Phillip Siesbye og Kenneth Kapsch.

Det siger selv, at man som selvstændig er nødsaget til
at favne flere af de førnævnte kompetencer. Men det
er nok den kendsgerning, at vi favner dem alle, som
gør os til noget helt specielt, når det drejer sig om boli-
ger i København. Netop det faktum, at vi kender byen
så godt, at vi bor i byen og vi færdes i byen hver ene-
ste dag, sender vores børn i skole i byen og derigen-
nem personligt kender mange af byens interessante
og ressourcestærke mennesker, gør os til noget helt
specielt.
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Vi gør tingene
på vores egen måde…

Hos Siesbye Kapsch følger vi personligt sagen fra

start til slut og vi har ikke udgifter til eksterne fran-

chisegivere, af samme grund har vi heller ikke ud-

gifter til royalties. I vores optik er det bedste af det

hele, at vi heller ikke ligger under for andres regel-

sæt og andres måde at gøre tingene på. Vi er helt

vores egen.

Kun på den måde kan vi yde dig den bedste og

den mest personlig service uden nogen former for

begrænsninger. Vi er heller ikke forpligtet til at be-

nytte bestemte samarbejdspartnere og det giver

os friheden til at vælge de bedste til at fremme

salget af netop din bolig.

Vi finder en køber ved enhver lejlighed

Det lyder måske banalt, men det er faktisk ikke en selvføl-

gelighed. Der er nemlig kartoteker - og så er der kartoteker

med potentielle købere. Vi har sidstnævnte, fordi vi tror på

kvalitet fremfor kvantitet.

 

Via vores netværk har vi gennem årene opbygget byens

stærkeste og mest købedygtige database, som i sagens

natur bliver løbende vedligeholdt og opdateret, så der altid

er nye og friske emner at arbejde med.

Apropos netværk, så har vi også opbygget et fantastisk

stort kontaktnet til personer og virksomheder, der søger lej-

ligheder uden bopælspligt. De emner behandles i et karto-

tek for sig selv for at give den hurtigste adgang og det bed-

ste overblik, til netop den type boliger.

Solgt eller gratis

Hvis en ejendomsmægler ikke har

solgt en bolig indenfor den aftalte

periode, er det ifølge den gældende

lovgivning muligt for mægleren at

pålægge sælger dokumentations-

omkostninger og udgifter til annon-

cering uanset om boligen bliver

solgt eller ej. Vi er dog opdraget

bedre end som så, hvorfor det vil

være helt gratis for dig at have din

bolig til salg hos os såfremt vi, mod

forventning, ikke kan løfte opgaven.



Sådan finder din køber os:

Vi forsøger, at have så mange kontaktflader som

muligt. Med andre ord skal en potentiel køber ha-

ve adgang til din boligpræsentation - uanset hvilke

medie eller platform, køberen har adgang til.

 

Med sine indbydende billeder, dokumentvisning

og sin overskuelige opbygning, er skbolig.dk

yderst brugervenlig og er derfor en af landets

mest besøgte ejendomsmæglersider…

 

Siesbye Kapsch er også i de trykte medier, og

med sine markante boligannoncer, i dagblade og

lokalaviser, herunder Børsen og Berlingske Tiden-

de, bliver din bolig præsenteret på flotteste vis

Vi er venner med Instagram og
Facebook

Verden er digital og det er vi selvfølgelig også. Vi

var de første til at udvikle vores egen iPhone app,

men her stopper det ikke og vi benytter også de

sociale medier til at komme i kontakt med omver-

den. Siesbye Kapsch er derfor både på Facebook

og Instagram og vi sætter løbende opdateringer

ud herigennem - først og fremmest med nye sag-

er, men også med andre relevante emner omkring

markedet.



Et godt billede viser drømmen.
Flere gode sælger varen

De fleste boligsøgende starter med at browse på

nettet, når de skal ud og finde deres nye bolig.

Derfor er det utrolig vigtigt, at vores præsentation

af din bolig skiller sig ud fra mængden. Vi har

valgt at samarbejde med nogle af de dygtigste fo-

tografer, som forstår at vise boligen fra sin bedste

side og fortælle en historie om et potentielt liv her

gennem en række smukke og æstetiske billeder.

 

Diakrit er innovativ og en strømlinjet virksomhed,

der siden starten i 2001 har udviklet sig til at være

en af Europas bedste fotografer.

Vi kan style din bolig, så du får
flere penge

Boligstyling er et moderne værktøj, der hjælper

dig med at få din bolig til at skille sig ud fra mæng-

den. Her kan en af vores professionelle samar-

bejdspartner hjælpe til. De tilbyder alt fra enkle

råd og vejledning til en komplet indretning af en

tom bolig, af samme grund er de også løbende

opdateret med de sidste nye trends og de har al-

tid et stort udvalg af designermøbler og eksklusivt

interiør på lager. En flot visuel præsentation giver

ubevidst et positivt førstehåndsindtryk. Udover en

højere pris, kan det også føre til et hurtigere salg.



Vi følger dig helt i mål

Når du vælger at samarbejde

med Siesbye Kapsch, får du

ansvarlig og professionel sags-

behandling fra start til slut. Vi til-

byder dig et højt informationsni-

veau igennem hele forløbet,

med feed back omkring salgs-

aktiviteter, fremvisninger og de

åbne huse. Vores team er op-

dateret med de nyeste regelsæt

og sørger for at sagsgangen

opfylder gældende lovgivning.

Vi sparer ikke på sparring…

Personlig sparring er en vigtig del af pakken, når

du handler med Siesbye Kapsch. Gennem samta-

ler og personlige møder, kan vi afklare mange

spørgsmål og sikre dig et trygt forløb, hvor intet er

overladt til tilfældighederne og selv den mindste

detalje er blevet vendt og drejet.

Siesbye Kapsch
punkt for punkt:

· største liebhavermægler

· 64 års erfaring

· bedre lokalkendskab

· fokus på effektivitet

· personlig engagement

· større netværk

· uafhængig

· solgt eller helt gratis

· populær hjemmeside

· markant annoncering

· digitale medier

· professionelle fotografer

· boligstyling

· højere salgspriser

· ressourcestærk kundekreds

· åbne huse hver søndag

· eksklusivt brand

· højt informationsniveau

· dygtige sagsbehandlere

· ingen elever eller trainees

· digital signatur

· egen iPhone app

· annoncering i:

· Børsen

· Berlingske Tidende

· City-avisen

· kvalitets kontrol

· ensartethed

· max. 12 timers svartid



Projektsalg er ikke et projekt,
det er dagligdag

Som projektpartner har Siesbye Kapsch de sidste

mange år stået for salget af et stigende antal pro-

jekter rundt om i byen. Det har givet os en erfaring

og en indsigt i håndteringen af salg af flere boliger

på én gang. Netop den erfaring - og den trafik, vi

har på skbolig. dk, gør os til en attraktiv partner,

når bygherrer, entreprenører og andre skal opføre

større eller mindre projekter.

 

Vi kan også tilbyde VIP åbning for kommende

projekter i vores nye lokaler i Bredgade med re-

staurant og kaffebar, hvor vi kan arrangere og in-

vitere en lang række købestærke kunder på vin

og mad - og give dem en oplevelse, hvor de kan

høre arkitektens ord og tanker bag det nye projekt

og ikke mindst give dem mulighed for at møde

bygherren og andre potentielle købere.
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