
Aluetuntemus, verkostot ja persoona

Alun perin Espoosta, nyt kemiönsaarelainen jo 10 vuotta, 
josta ensimmäiset 5 Taalintehtaalla, loput Kemiössä.

Tunnen hyvin suuren osan ihmisistä, tavoista ja taloista. 
Paikallinen dialekti sujuu. Myönteisen muutto-
kokemukseni myötä pystyn toimimaan myös tukena tänne 
muuttoa pohtiville ostajille. Ulospäinsuuntautuneisuuteni, 
aiempien elämänvaiheitteni ja yrittäjyyteni myötä 
verkostoni on laaja.

Ihastun ja inspiroidun helposti. Näen kotisi, mökkisi tai 
tonttisi parhaat puolet ja kerron siitä arvostaen. Välitän 
aidosti, sekä ihmisistä että rakennuksista.

Parhaat puolet ja potentiaali esiin tuoden

Jo tutustumiskäynnillä huomioin onnistuneen myynnin 
kannalta tärkeimmät elementit.

Ammattivalokuvaajallamme laadukas valokuvauskalusto 
sekä drone ilmakuvauksia varten takaavat hyvät kuvat. 
Olen aina itse mukana varmistaen, että kaikki tärkeimmät 
asiat tulevat kuvatuksi, hyvin ja edustavista kuvakulmista.

Virtuaalisisustuspalvelumme avulla pystyn luomaan 
mahdollisia sisustuksia, jotka inspiroivat tutustumaan 
kohteeseen tarkemmin.

Panostan kohteen teksteihin luodakseni myös niiden avulla 
selkeän, toivotun mielikuvan. Monipuolinen 
kirjoitusosaamiseni tukee tässä huomattavasti. Otan 
huomioon teksteissäni myös markkinointikanavien 
hakusanaoptimoinnit.

Haluamasi yhteydenpitotyyli

Mukautan viestintääni niin, että sinusta tuntuu turvalliselta 
ja hyvältä. Napakat, informatiiviset sähköpostit, 
tekstiviestit tai puhelimessa pitkiä puheluita, toiveesi 
mukaan. Olen saavutettavissa myös Messengerin tai 
WhatsAppin kautta.

Pidän sinut ajan tasalla niin näytöistä kuin potentiaalisten 
ostajien mielenliikkeistäkin. Lisäksi voit seurata Myyjän 
palvelussa kohteen myynnin edistymistä katsojatilastojen, 
yhteydenottojen ja näyttöjen osalta. Tiedät koko ajan, 
missä mennään.

Papereiden ja prosessien hoito

Ison organisaatiomme prosessien tukemana teen 
kaiken hyvää välitystapaa tarkasti noudattaen:

✓ Täytämme viralliset paperit 
toimeksiantosopimuksista PEP-lomakkeisiin.

✓ Tilaan kaikki maksulliset dokumentit, 
lainhuutotodistuksesta kiinteistörekisteriotteeseen.

✓ Saat tarkan, todennäköisesti toteutuvan hinta-
arvion virallisten myyntitilastojen ja 
markkinakehityksen aktiivisen seurantamme 
ansiosta.

✓ Hoidan ostotarjousneuvottelut kirjallisesti, 
tarvittaessa sähköistä allekirjoitusta hyödyntäen. 
Nopeasti, tehokkaasti ja hyvin.

✓ Laadin lakiasiainpäällikkömme tarkistuksella 
kauppakirjat, hoidan kaupantekoaikojen varaukset, 
kaupanvahvistajan ja muut yksityiskohdat.

Voit turvallisin mielin luottaa, että kaikki tekeminen 
noudattaa lakia ja enemmän. Perusteellinen ja 
luotettava työskentelyni tuo varmuuden myös 
kauppojen jälkeiseen tulevaisuuteen.

Aktiivinen markkinointi ja myynti

Kauttamme kohde pääsee sivullemme OP-Koti.fi sekä 
Etuoven ja Oikotien kodinvaihtosivustoihin. 
Markkinoimme myös lehdissä sekä kampanjoissa. 
Sosiaalisessa mediassa näymme aktiivisesti käyttäen 
luonnollista ja maksettua näkyvyyttä. Hyödynnän myös 
omaa, laajaa verkostoani ja aktiivisuuttani erityisesti 
Facebookissa välittämieni kohteiden markkinointiin.

En jää vain odottamaan yhteydenottoja; olen itse 
aktiivisesti yhteydessä potentiaalisiin ostajiin, joiden 
tiedän etsivän juuri sinun kotisi tai mökkisi tyyppistä 
kohdetta. Olen aktiivisesti yhteydessä heihin niin 
ennen näyttöä kuin näytön jälkeenkin.

Esittelen kohteita luontevasti myös ruudun kautta, etä-
esittelykanavamme https://etaesittely.op-koti.fi/ 
mahdollistaa sen turvallisesti ja kauempanakin 
asuville.

Palveluksessasi
Sari Hyvärinen

Lupaukseni sinulle

Kokonaisvaltainen välitystyöni sisältää tämän kaiken. 
Suurella sydämellä ja rautaisella, monipuolisella 
ammattitaidolla toteutettuna.

Palkkioni on 4,96% (sis.alv) toteutuvasta velattomasta 
kauppahinnasta, kuitenkin vähintään 3500€. Jos ei tule 
kauppoja, sinulle ei tule mitään kuluja.
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