Få flere leads til
lejere og købere af jeres
erhvervsejendomme

Respace.dk er branchens lettest tilgængelige portal
for erhvervsejendomme. Via målrettet markedsføring
og en gnidningsfri brugeroplevelse sikrer vi, at dine
lokaler bliver fundet af de rigtige lejere eller købere.
Og til en meget attraktiv CPL (cost-per-lead).

80%

finder deres nye
erhvervslokaler via
online portaler ²

>10x

lavere cost-per-lead
(CPL) end traditionel
avisannoncering ³

8

gode grunde
til at Respace bør
være en fast del af
jeres markedsføring

#1

Side 1 søgeresultater
på Google for alle
primære nøgleord

900+
Geospecifikke
landingpages for alle
ejendomstyper

Optimal eksponering af jeres ejendomme

Intet succes fee eller kontrol med leads

Respace er branchens lettest tilgængelige portal for
erhvervsejendomme. Det er vores ambition at levere den bedste
brugeroplevelse til lokalesøgende virksomheder, og at være en
rentabel markedsføringskanal for alle udbydere på markedet.

Med Respace behøver du ikke holde styr på hvor dine leads
kommer fra, eller om du kendte dem i forvejen. Og når en
lejer/køber flytter ind i jeres lokaler, er der ikke noget succes fee
eller andet honorar at tage højde for.

Massiv ekstern markedsføring

Direkte dialog mellem dig og din kunde

Vi kører kontinuerligt målrettede online kampagner, som
tiltrækker lejere, købere og investorer fra alle lag af erhvervslivet.
Og vi arbejder løbende på at sikre den bedst mulige eksponering
på søgemaskinerne, der som regel er lejer/købers udgangspunkt.

Vi skaber direkte dialog til dine potentielle lejere/købere.
Når en kunde finder et emne, kan han kontakte dig direkte.
Vi blander os ikke i dialogen eller det videre forløb.
Kontaktmulighederne afhænger af din annoncepakke.

Den korteste vej fra kunden til lejemål

For alle aktører på erhvervsmarkedet

Vi gør det så let og hurtigt som muligt, at finde de mest
relevante emner – både på computer, tablet eller smartphone.
Brugeroplevelsen er designet med henblik på at skabe hurtigt
overblik og den højest mulige konvertering.

Respace omfatter hele markedet for erhvervslokaler, og kan
derfor bruges af alt fra erhvervsmæglere, ejendomsselskaber og
virksomheder til boligforeninger og private ejendomsinvestorer,
der har erhvervsejendomme/-lokaler til salg/leje.

Enkel prisstruktur (eller 100% gratis)

Let administration og fuld API integration

Hos Respace er der ingen binding eller gebyrer. Vælg den
annoncepakke, der matcher jeres behov, og betal en fast lav pris.
Eller få en simpel præsentation helt uden beregning. I kan ændre
annoncepakke når som helst.

Har I allerede et internt system, så synkroniserer vi jeres emne
data automatisk (vi har fuld integration med C&B, Mindworking og
Flexya). Ellers får I jeres egen personlige konto på respace.dk, hvor
I let kan administrere jeres annoncer og løbende se statistik.
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Respace er i vores optik et stærkt værktøj for alle der søger
erhvervslokaler, og er derfor et oplagt supplement til vores
eksisterende markedsføring. Præsentationen af vores emner
er imponerende flot og fri for distraktioner, og systemet er en
fornøjelse at bruge. Prisen er tilmed yderst rimelig.”
Frederik Barfoed, Barfoed Group

Kontor • showroom • 427 m

2

Jeg har mine sager på diverse portaler, og med meget
Sjældne erhvervslokaler på Århus Havn
forskellige resultater,• Særdeles
og tit
en
henvendelser,
som i
attraktiv
udsigtmasse
og beliggenhed ved
kajkanten på Århus Havn
• Mulighed for enestående kontorer, showrooms og lagerlokaler
sidste ende viser sig, • at
give “spildt” arbejde, da de oplyste
Kun havnerelaterede virksomheder
emner ikke er relevante. Hos Respace er de tilsendte emner
Byggeselskab Olav de Linde
V I
S K A B E R
L I V
potentielt interesserede, sitet er flot, nemt at betjene og derudover får du verdens mest fantastiske personlige service.”
Balticagade 16, hal 2 • 8000 Århus C • ”DOK8000”
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Tine Bang, Bang Erhverv
Respace er efter vores overbevisning de bedste på deres
område og udfylder et stort behov inden for branchen. Det er
en yderst brugervenlig og professionel platform, som virkelig
formår at præsentere ens lokaler til evt. nye lejere på den bedste
måde. Vi får over 30% af vores henvendelser via Respace.dk.”
Malthe Vad, WeOffices A/S

Vælg en annoncepakke der matcher
jeres ambitioner

siger det er vigtig eller helt
afgørende at kunne ringe/
skrive direkte til udlejer ²
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82%

91%

siger det er vigtig eller helt
afgørende at kunne se
mange billeder af et lejemål ²

Pro+

99 kr. pr. emne/md

199 kr. pr. emne/md

249 kr. pr. emne/md

Eksponering i søgeagent mails

ALLE LIGHT FEATURES

ALLE PRO FEATURES

Online administration/statistik

+

+

Op til 10 billeder pr. emne

Prioriteres før ’Light’ på alle landing
pages og i alle standardsøgninger

Prioriteres før ’Light’ og ’Pro’
på alle landing pages og i alle
standardsøgninger

Synlige kontaktoplysninger
med eget logo på hver annonce
(branding og tryghed for brugeren)
Link til emner på eget website
Visning af plantegninger
Direkte download af prospekt

Op til 30 billeder pr. emne
Logo med link inkluderes på
hundredevis af landing pages
(branding & link building)
Mulighed for videopræsentation
og/eller 3D-præsentation
Gratis klæbeskilt til vinduer
(vi designer og leverer)

Automatisk dataudveksling

Gratis oprettelse af Facebook
eller LinkedIn kampagner
(forbrug afregnes efter aftale)
Proaktiv kvalitetskontrol og
assistance med emneoprettelse
(vi tjekker jeres annoncer og bistår
med den løbende administration)
Omtale i vores nyhedsbrev
(generelt eller om specifikke lejemål)

Vi kan synkronisere data
automatisk via vores API fra
jeres interne system (C&B,
Mindworking, Flexya eller
website) uanset annoncepakke ¹

Alle priser er ekskl. moms. Betaling sker månedligt mod faktura. Der er ingen binding eller minimumsperiode. Har I over 100 emner, så kontakt os for en fast årlig aftale.
1. Vilkår for implementering afhænger af annoncepakke og gennemsnitligt antal emner. 2. Kilde: Undersøgelsen “Hvordan søger du lokaler til din virksomhed? “ foretaget af Respace, februar 2018.
3. Sammenlignet med en traditionel avisannonce til 5.000 kr, der resulterer i seks leads i form af henvendelser på telefon, email eller online visning af en specifik ejendom/lejemål.

Opret jeres første annonce med det samme på respace.dk/ny
Spørgsmål? Kontakt os på tel. (+45) 70 60 50 12 eller hello@respace.dk

