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Offensiv og trygghet

Best resultat for kunden – hver gang
Jeg heter Marius Aasen og er megler og partner hos Aktiv Eiendomsmegling
avdeling Carl Berner.  På dette kontoret har jeg vært ansatt i snart 4 år.

For meg som megler er det aller viktigste at delprosessene klaffer 100% hver
eneste gang. Det er nettopp dette som er avgjørende for at du som selger skal
sitte igjen med det beste resultatet til slutt. Disse delprosessene består av
klargjøring av boligen, utforming av salgsmateriell, kontakt med interessenter
samt gjennomføringen av visninger og budrunden. Det handler hele veien om å
skille seg ut, når vi er i konkurranse med de andre boligene som ligger ute på
samme tid.

Hos meg så får du en dedikert, interessert og ikke minst en sulten megler. Og
siste men Ikke minst en megler som har god tid og omsorg for deg som selger. Et
boligsalg skal ikke bestå av tilfeldigheter. Derfor er det svært viktig å ha en klar og
tydelig strategi i en salgsprosess.

Jeg har et stort nettverk med boligkjøpere og interessenter, og har svært god
oversikt over boligmarkedet. En personlig og tett oppfølging fra megler er
avgjørende for både kjøper og selger, og fokuset på kundetilfredshet og god
kvalitet i meglingen setter jeg
høyt.

Aktiv Eiendomsmegling består av omkring 60 kontorer. Aktiv avd. Carl Berner,
kjedens største kontor målt på omsetning de siste 2 årene. I tillegg har vi internt i
kjeden fått utmerkelse for beste kontor på kvalitet, for 3. året på rad. Dette er vi
svært stolt av, og jeg er overbevist om at dette også gjør at våre kunder føler seg
trygge i forbindelse med eiendomshandelen.



Hva sier mine kunder:

"Marius var ryddig og profesjonell under hele
salgsprosessen, fra A-Å. Positiv og hyggelig,og ikke minst
dyktig i jobben sin. Han var alltid tilgjengelig når jeg lurte
på noe, og holdt alt han lovet. I tillegg var han flink til å
holde meg oppdatert underveis i prosessen. Jeg kunne ikke
vært mer fornøyd. Kommer definitivt til å velge han igjen
ved neste salg."

"Vi møtte Marius første gang på en visning i en leilighet vi
ikke fikk. Selv om kjøpet ikke ble noe av, fant vi fort ut at
dette var megleren vi ønsket å bruke for å selge vår egen
leilighet. Marius har bidratt til å gjøre salget lett og
smertefritt. Har ingenting å utsette på denne megleren. Han
er saklig, positiv og løsningsorientert. Alltid tilgjengelig og
virker oppriktig interessert. Prisen på leiligheten var også
meget bra. Kommer til å bruke denne megleren ved neste
salg."

"Vi valgte Marius som megler til tross for at vi fikk et
billigere tilbud gjennom en bedriftsavtale. Grunnen til at vi
valgte ham var at han har solgt mange tilsvarende boliger i
vårt område, så han har god lokalkunnskap og et bra
nettverk av potensielle kjøpere. Marius har svart til alle våre
forventninger; han er ryddig og pålitelig og har fra første
stund jobbet aktivt for å få et best mulig salg. Han er en
gjennomført jovial og hyggelig type som strekker seg langt
for sine kunder og vi kan anbefale Marius på det varmeste!"

"Jeg hadde inne flere meglere da jeg startet prosessen med
å selge leiligheten min. Jeg fikk et veldig godt
førsteinntrykk av Marius og det viste seg å stemme godt.
Marius er en utrolig flink selger, imøtekommende og alltid
tilgjengelig. Jeg er veldig fornøyd med Marius som min
megler og kan anbefale han på det sterkeste videre til
andre. "

"Marius har solgt boligen vår i Lillestrøm og kunne ikke
vært mer fornøyd! Han er en veldig omgjengelig og
utadvendt type, som man fort får sansen for. Hele
prosessen har gått veldig profesjonelt for seg, fra start til
slutt, med god oppfølging hele veien og god planlegging av
salgsstrategien som vi også har vært svært fornøyd med.
Som endte med prisrekord på en svært god margin i
borettslaget og to godt fornøyde eiere. "



Utvalgte solgte eiendommer

Seljeveien 19, Oslo

Bra/P-rom: 99 m²/ 96  m²

Prisantydning:

5 450 000

Solgt for:
5 500 000

Seljeveien 21

Bra/P-rom:  99m² / 96 m²

Prisantydning:

kr  5.100.000,-

Solgt for:
kr 5.550.000,-

Frydenbergveien 60

Bra/P-rom: 117 m² /113  m²

Prisantydning:

kr 6 000 000,-

Solgt for:
kr  6 850 000,-

Seljeveien 11, Oslo

Bra/P-rom: 117 m²/ 113  m²

Prisantydning:

6 300 000

Solgt for:
6 500 000


