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NIERUCHOMOSCI POKAZANE Z NAJLEPSZEJ STRONY

Najważniejszą rzeczą jaką możesz zrobić aby zmaksymalizować szansę osiągnięcia wysokiej ceny 
i szybkiej sprzedaży jest odpowiednia prezentacja Twojej nieruchomości.

Przygotowaliśmy listę, która pomoże Ci w przygotowaniu Twojego domu na sesję fotograficzną 
i późniejsze odwiedziny zainteresowanych zakupem.

TERMIN SESJI FOTOGRAFICZNEJ:                                    O GODZ.

1. Kuchnia i jadalnia

Wyczyść wszystkie blaty kuchenne
Usuń i schowaj niepotrzebne sprzęty i garnki
Usuń lub schowaj kable elektryczne
Usuń wszystkie zdjęcia i magnesy na lodówkę
Usuń niepotrzebne ręczniki i ścierki
Umyj i schowaj brudne naczynia
Schowaj kosze na śmieci
Opróżnij i umyj piekarnik
Dodaj świeże kwiaty, tacę z owocami, itp.

2. Salon

Wyłącz telewizor i schowaj piloty
Usuń widoczne kable i przewody
Usuń niepotrzebne elementy wyposażenia
Wytrzep i równo ułóż poduszki i koce
Upenij się, że wszystkie światła są sprawne
Upewnij się, że meble stoją w optymalnym
ustawieniu (optycznie powiększają pokój)

3. Łazienka

Usuń szampony i żele pod przysznic
Usuń szczoteczki do zębów, maszynki 
do golenia i inne prywatne rzeczy
Schowaj dziecięce zabawki
Usuń kosze z brudną bielizną
Umyj wszystkie lustra i baterie
Zawieś swój najlepszy komplet ręczników

4. Sypialnia

Pozbieraj wszystkie rzeczy z podłogi
Schowaj bieliznę i ciuchy
Pościel łóżko świeżym, wyprasowanym
kompletem
Usuń wszystkie widoczne rzeczy spod łóżek
Wyprostuj i ułóż równo zasłony
Upewnij się, że wszystkie światła są sprawne

5. Wokół domu

Usuń samochody sprzed domu
Usuń wszystkie śmieci wokół domu
Ukryj kosze na śmieci
Schowaj dziecięce zabawki, rowery, piłki, itp.
Zgrab liście, podetnij trawę i żywopłoty

W dniu sesji

Zanim przyjedzie fotograf sprawdź tę listę
jeszcze raz, a następnie przygotuj 
nieruchomość do sesji: odsłoń wszystkie 
zasłony, zapal wszystkie światła, zamknij 
muszle klozetowe, wyłącz telewizory
i przeparkuj wszystkie pojazdy sprzed domu.

Jeśli masz w domu małe dzieci 
lub zwierzęta rekomendujemy, 
aby na czas sesji nie było ich w domu. 
Ułatwi to pracę fotografowi i zaowocuje
najlepszymi rezultatami.
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Do zobaczenia!


