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” Vi har haft rygende 

travlt, og driften er 

upåklagelig, som det ser 

ud lige nu.”

” Vi vil ikke mærke den 

store opbremsning. Vi har 

mere seriøse købere nu 

end før, selvom 

fremvisningerne ikke har 

været mange til 

sammenligning.”

Hvad siger ejendomsmæglerne?

Kilde: Markedsundersøgelse blandt kunder om konsekvenserne af Corona, april/maj 2020
Delkonklusion fra den 4. maj 2020; Base: 65 ejendomsmæglere

Ejendomsmæglerne er 

delvist ramt – med et 

gennemsnit på 2,9 på 

en besvarelse mellem 1 

(slet ikke ramt) og 5 

(meget hårdt ramt).

11% er slet ikke ramt af 

Corona.

16%

16% ser muligheder 

for vækst i den 

nuværende situation

4 ud 

af 10

42% mener at 

markedsføring er 

vigtig eller meget 

vigtig i den  

nuværende situation

”23 uger

Den gennemsnitlige 

forventning er at der går 

23 uger før der er en 

normal situation igen. 

27% mener de er tilbage 

til en normal situation 

efter 3 måneder

Slet ikke ramt

3

1 5

Meget hårdt ramt

42
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Lidt flere udtalelser…

Kilde: Markedsundersøgelse blandt kunder om konsekvenserne af Corona, april/maj 2020
Delkonklusion fra den 4. maj 2020; Base: 65 ejendomsmæglere

””Jeg ser mulighederne som attraktive, 

da der er et behov.”

”Vi har haft rygende travlt, 

og driften er upåklagelig, som det 

ser ud lige nu.”

” Vi har prøvet det 

før med finanskrisen, 

og derfor tror vi, 

at der kommer gang 

i den igen.”

” Jeg ser mulighederne som attraktive, 

da der er et behov. Vi er allerede godt i 

gang med store handler.”

”Det ser fint ud, 

men det bliver hårdt.”

”Alt er normalt.”
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Hvad skal ejendomsmæglerne have fokus på?

Stort potentialet specielt for 

salg af sommerhuse -

interessen er væsentlig 

større end året før. 

05-05 2019 05-06 2019 05-07 2019 05-08 2019 05-09 2019 05-10 2019 05-11 2019 05-12 2019 05-01 2020 05-02 2020 05-03 2020 05-04 2020

Eksempel søgning på køb af sommerhus: 
(Kilde Google trends)

11.marts - lock down

Vores hjem er vigtigere end 

nogensinde. Det er her vi føler 

os trygge. Fokus på den 

gode historie ved at få et 

nyt hjem, hvordan vil det 

føles?

Forbrugerne har i disse tider 

fokus på tryghed. Tilbyder du 

digitale fremvisninger? Eller 

gratis rengøring efter et åben hus 

arrangement? Kommunikere det i 

din markedsføring!

Sikre at du er Top-of-Mind 

når danskerne overvejer boligkøb. 

Interessen er tilstede!


