Ejendomsmæglere
- til nyt koncept for salg af
boliger i Danmark
Drømmer du om at blive selvstændig - og vil du være med til at gå nye
veje?
Ønsker du selv at sætte overliggeren for dine ambitioner - og at din
indtjening afspejler din succes?
Boligskyen søger franchisetagere til alle regioner af Danmark!
Boligskyen – et unikt koncept – der gør det hurtigere, billigere og nemmere, at sælge
boliger - og sjovere at være ejendomsmægler.
Boligskyen vil være en ny landsdækkende ejendomsmæglerkæde, der gør boligsalget i
Danmark langt mere effektivt – og tidssvarende!
Når en bolig skal sælges, sætter vi flere lokale ejendomsmæglerfirmaer, og dermed
mæglere, i gang med at sælge ejendommen – men boligsælger betaler kun ét salær - til
Boligskyen.
Du har det fulde ansvar for hele salgsprocessen - og i særlig grad overfor vores
boligsælger, men samarbejder dagligt med de lokale mæglere, som står for selve
salgsarbejdet overfor boligkøber – og dermed konkurrerer om at finde den køber, der
tilbyder vores boligsælger den optimale handel.
Du skal altså primært arbejde på at få ejendomme til salg – og dernæst indgå ameta
salgsaftaler med de lokale mæglere om den enkelte ejendom.
Vi har store ambitioner - og har besluttet at dække hele landet med 30 forretninger med
hver sin franchisetager. Det betyder at din forretning kommer til at dække et stort
geografisk område. Du får eksklusivret til dit område!

Så hvis du……
Er en ambitiøs ejendomsmægler med styr på alle facetter i en bolighandel og har
oparbejdet et stort lokalt netværk Evner at skabe et tillidsfuldt samspil både i forhold til lokale mæglere og boligsælgerne Har en struktureret tilgang til dit arbejde der sammen med dit drive og personlige
udstråling skaber resultater -

- Så bli’ franchisetager i en ambitiøs kæde!
Er det dig?
Vil du vide mere så kontakt Tim Rose på 40 15 22 33 eller tiro@boligskyen.dk og hør mere
om, hvordan vi tænker fremtidens bolighandel i Danmark, hvad vi forventer af dig – og
hvad vilkårene er, for at indtræde som franchisetager i Boligskyen.
Vi holder løbende samtaler med potentielle franchisetagere og slår til, når der er match
mellem dine og vores forventninger.
Jeg glæder mig til at modtage din ansøgning. Send den til Tim Rose på
tiro@boligskyen.dk
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