


HJEM TIL

KØBENHAVN

Ingen kender byen som os. Gennem de sidste 
15 år har Siesbye Kapsch været én af byens 
førende liebhavermæglere. Den dag i dag er vi 
stadig den mest effektive, sælgende og sam-
tidigt den største uafhængige ejendomsmæg-
ler i København. 

Det er selvfølgelig ikke tilfældigt. Slet ikke. Det 
er tværtimod et resultat af en målrettet strate-
gi og mange års erfaring kombineret med et 
indgående kendskab til byen. Dertil lægges et 
effektivt salgsarbejde, engagerede ejendoms-
mæglere og ikke mindst et stort personligt en-
gagement fra de to indehavere Phillip Siesbye 
og Kenneth Kapsch.

Som selvstændig ejendomsmægler bør man 
favne flere af de førnævnte kompetencer. Hos 
Siesbye Kapsch favner vi dem alle. Netop det 
faktum, at vi kender byen så godt, at vi bor i 
byen, færdes i byen, sender vores børn i skole 
i byen og derigennem kender mange af byens 
interessante og ressourcestærke mennesker, 
gør os til noget helt specielt.

Velkommen til Siesbye Kapsch.
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Hos Siesbye Kapsch følger vi personligt sagen fra start til slut. Vi har ikke udgifter til eksterne 
franchisegivere, og dermed ingen udgifter til royalties. Det er helt unikt, og det bedste er, at vi 
heller ikke ligger under for andres regelsæt og måde at gøre tingene på. Vi er helt vores egen!

Vi yder dig den bedste og mest personlige service uden begrænsninger. Vi er heller ikke 
forpligtet  til at benytte bestemte samarbejdspartnere. Det giver os friheden til at vælge de 
allerbedste til at fremme salget af din bolig.

vi gør tingene på vores

egen måde



Det lyder måske banalt, men det 
er faktisk ikke en selvfølge. Der er 
nemlig kartoteker - og så er der 
kartoteker med potentielle købe-
re. Vi har sidstnævnte, fordi vi tror 
på kvalitet fremfor kvantitet.

Via vores netværk har vi gennem 
årene opbygget byens stærkeste 
og mest købedygtige database. 
Den vedligeholdes løbende og 
holdes naturligvis opdateret, så 
der altid er nye, friske og interes-
sante emner at arbejde med.

Apropos netværk
Vi har opbygget et fantastisk stort 
kontaktnet til personer og virk-
somheder, der søger lejligheder 
uden bopælspligt. Disse kontak-
ter behandles i et kartotek for sig. 
Det giver det bedste overblik og 
den hurtigste adgang til en inte-
resseret køber.

VI har en køber 

lejligHed
til enhver



solgt eller gratis

Ifølge gældende lovgivning er det 
muligt for mægleren at pålægge 
sælger dokumentationsomkost-
ninger og udgifter til annoncering 
- uanset om boligen bliver solgt 
eller ej. 

Hos Siesbye Kapsch er vi dog 
bedre opdraget end det. Det er 
derfor altid helt gratis for dig at 
have din bolig til salg hos os, så-
fremt vi - mod forventning - ikke 
kan løfte opgaven og sælge din 
bolig indenfor den aftalte kom-
missionsperiode.



den            præ
sentation af din bolig

bedste

De fleste boligsøgende starter med at 
browse på nettet, når de skal finde deres 
nye bolig. Det er derfor utrolig vigtigt, at 
din boligpræsentation skiller sig positivt 
ud fra mængden. Derfor samarbejder 
vi med nogle at Danmarks dygtigste fo-
tografer, der alle forstår at vise din bolig 
fra sin bedste side. Gennem smukke og 
æstetiske billeder fortæller de historien 
om et potentielt liv her. 

Hos Siesbye Kapsch tror vi på så mange 
kontaktflader som muligt. Med andre ord 
- potentielle købere skal have adgang til 
din boligpræsentation 24/7 uanset hvilket 
medie eller platform, de har adgang til.

skbolig.dk
Med en overskuelig opbygning, indby-
dende billeder samt en flot dokument-
visning er vores hjemmeside skbolig.dk 
yderst brugervenlig. En af Danmarks 
mest besøgte ejendomsmæglersider 
med masser af boligvisninger hver dag.

Trykte medier
Din bolig kommer også i de trykte medier. 
Med markante og iøjenfaldende bolig- 
annoncer præsenteres din bolig på flot-
teste vis i dagblade og lokalaviser, herun-
der Berlingske og Børsen.



BOLIGSTYLING
En visuelt flot bolig skaber et fantastisk 
førstehåndsindtryk hos køberne og hjæl-
per til en højere salgspris og et hurtigere 
salg. Vores professionelle boligstylister 
tilbyder dig enkle råd og vejledning til 
styling af din bolig, og hjælper dig med 
indretningen, hvis du ønsker det. Hvis din 
bolig står tom, kan de også stå for en 
komplet indretning. De har altid de nye-
ste trends med i baghånden og et stort 
lager af designmøbler og eksklusivt inte-
riør. 



Verden er digital, og det er vi selvfølgelig også. Vi var f.eks. de 
første til at udvikle vores egen app til iPhone. Men det stopper 
ikke her. Vi benytter også de sociale medier til at komme i 
kontakt med omverdenen. Siesbye Kapsch er derfor både på 
Instagram og på Facebook, og vi sender løbende opdaterin-
ger ud. Selvfølgelig med alle vores nye sager, men også med 
andre relevante emner om boligmarkedet generelt.

vi er synlige på de

sociale

medier

#siesbyekapsch



VI FØLGER DIG HELT

I MÅL
Hos Siesbye Kapsch får du ansvarlig og professio-
nel sagsbehandling - fra start til slut. Personlig spar-
ring er for os en naturlig og vigtig del af pakken, 
og gennem personlige møder og samtaler holder vi 
dig opdateret om dit boligsalg. På den måde sikrer 
vi dig et trygt forløb, hvor intet er overladt til tilfæl-
dighederne. Informationsniveauet er højt hele vejen 
igennem, og vi giver dig løbende feedback omkring 
salgsaktiviteter, fremvisninger og åbent hus arran-
gementer. 

Køber du bolig hos os, deltager vi naturligvis i over-
dragelsen af din nye bolig og sørger for at byde dig 
velkommen i dit nye hjem. 

Vores team er altid opdateret med de nyeste regel-
sæt, og vi sørger naturligvis for, at sagsgangen op-
fylder gældende lovgivning.



EKSKLUSIVE

BOLIGER

Siesbye Kapsch er Københavns største liebha-
vermægler, og vi har mangeårig erfaring i salget 
af eksklusive boliger. En særlig bolig har fortjent 
særlig opmærksomhed, og vi sætter en ære i at 
gøre noget ekstra ud af dit boligsalg. Vores dygtige 
fotografer sørger for at fange den skønhed og eks-
lusivitet, som netop din bolig har, og vi giver dig og 
din bolig det engagement, I fortjener.

På skbolig.dk har de eksklusive boliger sin egen 
sektion, så de er lette og overskuelige at finde. Vo-
res altid opdaterede kundekartotek udgør samti-
digt en stærk database over købere i den tunge 
ende, hvilket skaber interesse og salgsaktiviteter 
med det samme.



BOLIGER UDEN

BOPÆLSPLIGT

I København er der en stadigt voksende 
efterspørgsel efter lejligheder uden bo-
pælspligt. Mange udenlandsdanskere 
ønsker at have en bolig med sommer-
husstatus stående til rådighed i Køben-
havn, og flere danskere fra provinsen 
køber lejligheder i hovedstaden. Det har 
vi selvfølgelig taget højde for. 

På skbolig.dk kan du afgrænse din søg-
ning til kun at omfatte disse boliger. Det 
gør det nemt og overskueligt at søge 
efter den ideelle bolig, hvilket ellers kan 
være svært, da der ikke andre steder fin-
des et samlet kartotek over boliger uden 
bopælspligt. 

Der er en række faktorer, der adskiller 
sig fra det traditionelle boligmarked, når 
man handler bolig uden bopælspligt. 
Det betyder, at der i høj grad er brug for 
professionel køberrådgivning. Vi har stor 
erfaring, og du kan trygt overlade din 
bolighandel til os.



Som projektpartner har Siesbye Kapsch de sidste 
mange år stået for salget af et stigende antal projekter 
rundt omkring i København. Det har givet os erfaring 
og indsigt i håndteringen af salg af flere boliger på én 
gang. Sammen med den trafik, vi har på skbolig.dk, 
gør det os til en attraktiv samarbejdspartner, når byg-
herrer, entreprenører og andre skal opføre større eller 
mindre boligprojekter. 

Vi kan også arrangere VIP åbning for kommende pro-
jekter i vores lokaler i Bredgade. Her kan vi invitere 
købestærke kunder på vin og mad, så 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.

nye hjem og

projektsalg



Når det kommer til boligsøgning i København er 
skbolig.dk en af de mest velbesøgte ejendoms-
mæglersider. Den overskuelige opbygning, de 
inddelte sektioner og de mange lækre og eks-
klusive billeder gør det nemt, spændende og in-
spirerende at søge efter ny bolig. Du kan søge 
direkte efter eksklusive boliger, boliger uden 
bopælspligt eller nye boliger og projektsalg og 
samtidigt se, hvornår der er åbent hus arrange-
menter. Du kan også skrive dig op i vores køber-
kartotek, så du ikke går glip af de boliger, der er 
relevante for dig. Derudover kan du downloade 
alle dokumenter og salgsopstillinger, så du nemt 
og enkelt har alle oplysninger lige ved hånden. 
Velkommen på skbolig.dk

SKBOLIG

DK

.



 

Vi har gennem årene haft masser af glade 
kunder igennem vores forretning. Hos os 
sætter du nemlig ikke bare din bolig til salg 
- du får også solgt din bolig. Vi tager dit 
boligsalg seriøst, og ingen bolig får lov til at 
stå uden aktivitet. Vi bruger vores kunde-
kartotek over interesserede købere, vores 
store netværk i byen samt de sociale medi-
er til at skabe opmærksomhed og interes-
se omkring din bolig. Samtidigt skrædder-
syr vi dit salgsforløb, så det passer præcis 
til dig og dine behov for et boligsalg. 

Klik ind på skbolig.dk og se masser af de 
boliger, vi har solgt gennem årene.

SOLGTE
BOLIGER



#siesbyekapsch



skbolig.dk   /   #siesbyekapsch


