
Bjud in dina säljare  
till resultatsidan
Att visa resultaten av bostadsannonsen är ett fantastisk sätt att visa på  
värdet för din säljare under hela kampanjperioden. Skräddarsy din inbjudan  
för att skapa en bättre kundupplevelse, det är jätteenkelt! 

SÅ GÖR MAN-SERIEN

Real Agency Bostäder

5 McColl St – Real Agency
DIN BOSTAD PÅ SOCIALA MEDIER DAG 1

Sociala medier 468

Hemnet 231

Övriga 181

Intern trafik 97

982
Visningar totalt

Trafik till bostadssidan
Se vad som driver besökare till din bostadssida på realagency.se

Intresserade personer

  3
Personer som har hittat din bostad via olika kanaler och har visat fortsatt 
av bostaden på realagency.se

Kampanjstatistik

  

Bjud in säljaren
Engagera din kund och visa värde 
genom att skicka en inbjudan till 
dessa resultat.

Megan Move
Real Agency

Bjud in säljaren

oct 12 -oct 22 

Boneo 4

Bjud in säljarenr

Skicka en e-postinbjudan till den här sidan och skriv ett personligt 
meddelande.

Skicka inbjudan

Avbryt

Ange e-postadress

E-post

+ Lägg till mottagare

Förhandsgranska e-post

Följ och dela din bostadskampanj på sociala medier för 5 McColl Street –
Real Agency
Stärk din kampanj och nå ännu fler köpare genom att följa länken och dela 
kampanjen i dina egna sociala nätverk. Kom ihåg att också gilla och 
kommentera.

Visa mina kampanjresultat

Hej!
Här kommer en länk för att följa kampanjen som vi kör för din bostad 
på sociala medier. Våra kampanjer ger generellt 10x bättre resultat i 
jämförelse med industristandard och jag har goda förhoppningar om att 
den kommer nå många relevanta köpare åt dig!

Med vänliga hälsningar
Megan Move
Real Agency

Jag vill ha en kopia av det här mailet
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Så här bjuder du in din kund och personanpassar ditt meddelande

03

01 02

Hett tips 
Påminn din kund om att lägga in länken som en favorit i webbläsaren på sin stationära dator och sina mobila enheter. De flesta säljarna besöker sidan mellan1–4 gånger varje dag under kampanjen.

Klicka på knappen ”Följ resultat” när du fått 
e-postmeddelanden om att kampanjen startat. 

Navigera på resultatsidan till avsnittet ”Bjud in kund” och 
klicka på knappen – ett popup-fönster visas då.

Obs! På mobila enheter behöver du rulla ner några skärmbilder 
innan du se avsnittet.

Med hjälp av popup-fönstret ”Bjud in kund” kan du 
börja personanpassa ditt meddelande, eller skicka 
standardtexten till din(a) säljare.

1    Skicka till flera kunder samtidigt med hjälp av 
alternativet + Lägg till mottagare

2    Förhandsgranska e-post  
Visar den fullständiga texten i e-postinbjudan. Du 
kan redigera det personliga meddelandet som du 
vill och använda ditt tonfall, ditt språk och ett unikt 
kundmeddelande för att ta kommandot och skapa en 
suverän serviceupplevelse.

3    Ditt namn och agenturens namn inkluderas. 
Du kan även redigera detta och lägga in extra 
uppgifter som t.ex. ditt mobilnummer.

4    Du får som standard en kopia av den e-post du 
skickat till kunderna. Du kan välja att avmarkera det 
alternativet.

5    Skicka inbjudan till dina säljare. 

Inbox

5 McColl Street nu live på 
sociala medier!

Se hur det går för kampanjen

Nedan följer länkarna till dina annonser. 
Dela, gilla och kommentera vad du gillar 
allra mest med bostaden - annonser med 
aktivitet och personlig känsla attraherar 
fler köpare.

Genom att klicka på knappen nedan kan du följa 
e�ekten av dina annonser på sociala medier. 
Observera att det kan dröja upp till 24 timmar 
innan du ser ett första resultat.

https://www.facebook.com/1234567891011
121314151617
https://www.instagram.com/p/A12BCDEF/

https://twitter.com/adfenix/
status/12345678910111213
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