SNABBGUIDE

Aktivera ditt konto
När din bostad kommer ut till försäljning på Mäklarhusets hemsida kommer du få ett mail
med instruktioner angående hur du aktiverar ditt Friends-konto.

Klicka på knappen "Kom igång med Mäklarhuset Friends" för att aktivera kontot. Du
kommer nu till Mäklarhuset Friends där du väljer ditt Användarnamn m.m.

När du har fyllt i dina uppgifter och godkänt användarvillkoren kan du börja marknadsföra
din bostad genom att klicka på Start.

Uppgifter
Vi har gjort en lista över olika uppgifter för att du enkelt ska komma igång med Mäklarhuset
Friends samt bekanta dig med verktyget.
När du har loggat in i verktyget finner du uppgifterna överst på startsidan.

För varje slutförd uppgift tjänar du belönas du med olika poäng Vill du veta mer om hur du
samlar poäng, klicka här.

Lägg till kommentarer
Med Mäklarhuset Friends kan du dela dina minnen ifrån din bostad genom att lägga till
"Kommentarer". Skriv t.e.x om trevliga grillkvällar eller den soliga balkongen.
•

Logga in på Mäklarhuset Friends och klicka på "Lägg till & dela" i menyn i
överkanten på skärmen. Klicka sedan på “Gå till kommentarer”.

•

Du kommer nu att komma till sidan "Kommentarer", lägg till en kommentar via
knappen "Lägg till".

•

När du klicka på knappen kan du skriva din kommentar. Du kan även lägga till en bild
eller video och betygsätta din kommentar. Klicka sedan på knappen ”Spara”.

Dina vänner kan också lägga till kommentarer. Du behöver dock godkänna dina vänners
kommentarer innan de visas på maklarhuset.se.

Lägg till platser
Vilka platser finns i närheten av din bostad? Vilken är din favorit restaurang? Eller vilken
park är den bästa? Du kan sätta ut alla dina favoritplatser på kartan med Mäklarhuset
Friends!
Logga in på Mäklarhuset Friends och klicka på "Lägg till & dela" i menyn i överkanten på
skärmen. Klicka sedan på ”Gå till platser”

•

Klicka på “Lägg till” för att börja lägga till dina favoritplatser på kartan. Om din
bostad inte redan är utsatt på kartan behöver du göra det innan du kan lägga till andra
platser på kartan.

Du lägger enkelt till platser nära din bostad genom att klicka på rätt plats på kartan. Namnge
platsen och välj kategori med din plats.

Dina vänner kan också lägga till “Platser”. Du behöver dock godkänna dina vänners platser
innan de visas på maklarhuset.se.

Lägg till fördelar
Med Mäklarhuset Friends kan du lägga till din bostads fördelar, t.ex. bra
parkeringsmöjligheter, det stora badrummet eller barnvänligt område.
Logga in och klicka på “Lägg till och dela” i menyn i överkanten på skärmen. Klicka sedan
på ”Gå till fördelar”.

•

Klicka på “Lägg till fördel” för att börja lägga till fördelar om din bostad.

•

Klicka sedan på “Spara”.

Dina vänner och bekanta kan också att gilla olika fördelar med din bostad genom att klicka
på ”plustecknet”. Du behöver dock godkänna dina vänners fördelar innan de visas på
maklarhuset.se.

Bjud in och dela
När du har aktiverat ditt konto och fyllt på med information, är det dags att dela och
marknadsföra din bostad! Det finns flera sätt att dela informationen på. Du kan t.ex. dela
den via flera sociala medie-kanaler så som Facebook, Twitter och Google+, eller via e-post
genom att skicka en inbjudan till dina vänner och bekanta och be dem att hjälpa till att
marknadsföra och dela din bostad i deras sociala nätverk.

•

Klicka på "Bjud in & marknadsför" i överkanten på skärmen för att se de olika
alternativen.

Ladda upp bilder och filmer
Du kan enkelt lägga till media själv till din bostadsbeskrivning på maklarhuset.se! Logga in
och klicka på "Lägg till & dela" i överkanten på skärmen.
•

Logga in och klicka på “Lägg till och dela” i menyn i överkanten på skärmen. Klicka
sedan på ”Gå till medier”.

•

Klicka på “Lägg till” för att börja lägga till dina bilder eller filmer.

När du har lagt bilder eller filmer kommer de att visas under bilderna som din
fastighetsmäklare har lagt upp. Dina vänner och bekanta kan också lägga till bilder och
filmer. Du behöver dock godkänna dina vänners bilder och filmer innan de visas på
maklarhuset.se.

Poäng och priser
Via Mäklarhuset Friends kan man tjäna olika poäng genom att göra olika uppgifter. För varje
del man fyller på och gör, ju mer poäng får man. Tanken bakom detta är att motivera
deltagarna att hjälpa till och marknadsföra din bostad. Som säljare kan du själv lägga till
olika priser för att stimulera tävlingsandan hos deltagarna.

Avsluta konto/hantera frekvens av e-post
Du kan enkelt avsluta ditt konto, hantera frekvensen eller avsluta prenumerationen på mejl
från Mäklarhuset Friends under din ”Profil”. När du är inloggad kan du justera dina
kontoinställningar via silhuett i det övre högra hörnet på skärmen.
•

Hantera e-post: För att hantera prenumerationen på mejl klickar du på ”Gå till dina
profilinställningar”. På mitten av sidan under ”Meddelanden” finner du avsnitt för
att justera frekvensen på mejlen. Klicka på ”Redigera”.

•

Avsluta konto: Vill du avsluta ditt konto kan du enkelt göra det under ”Avsluta”. Klicka
sedan ”gå till avsluta". Välj sedan en anledning till varför du vill stänga ner ditt konto.

