Inversió en la millora
de l’immoble

A Grau Immobiliària estem disposats a fer una inversió important per garantir l'èxit de les nostres
operacions comercials. Només hi ha una oportunitat per a crear una bona impressió, i en una
societat que va tan de pressa i tot entra per la vista, és encara més important.
Per això, a Grau Immobiliària, amb el consens de la propietat, invertirem perquè l'habitatge sigui
introduït al mercat en perfectes condicions. Podem arribar a suportar les despeses del buidatge
de mobles antics, una mà de pintura, fotos i vídeo professional, la realització d'un plànol, així com
d'accions molt interessants, com podrien ser un home staging, render, o projecte de rehabilitació
–depenent de les característiques de cada immoble–. Abans de començar, presentarem un
estudi que especifiqui les millors accions a dur a terme en cada cas. D'aquesta forma, ens
assegurarem que la primera impressió generada per la teva propietat sigui excel·lent.

Què és el Home Staging?

El concepte de Home Staging és un conjunt de
tècniques que permeten afegir valor a un
habitatge i donar-li un aspecte més atractiu per
als possibles compradors.

El Home Staging consisteix en
Home Staging significa literalment: posada en
escena de la casa. L'objectiu del Home Staging
és condicionar un habitatge perquè es vengui el
més ràpid possible i al millor preu. El treball del
Home Stager consisteix en utilitzar aquestes
tècniques per a ressaltar els punts forts i
minimitzar els punts febles d'una propietat. Per
tant, no es tracta d'amagar els defectes, sinó
d'arreglar-los. Tampoc es tracta de decorar la
casa, ja que la decoració és una cosa molt
personal i, en el cas de l'Home Staging, l'objectiu
és convertir l'habitatge en un lloc neutre i
acollidor en el qual la majoria dels visitants
puguin sentir-se còmodes.
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Qué és un render?

Un render és una imatge digital que permet
imaginar-se com podria arribar a ser un
immoble, un cop reformat. És una acció
adequada per a pisos que requereixen una
reforma total i en els quals no és possible fer
Home Staging. En definitiva, és una acció
necessària per a captar l'atenció del comprador.
No obstant això, els renders sempre
acompanyen a fotografies reals.

Quan es recomana un
projecte de rehabilitació?

La nostra experiència ens ha demostrat que els
compradors, quan veuen un pis totalment a
reformar, encara que sigui el que estan buscant,
tendeixen a pensar massa a l'alça el cost de la
reforma que s'hauria de fer. Nosaltres,
presentarem noves propostes de distribució
acompanyades d'un pressupost detallat.
D'aquesta forma, garantim l'acceleració del
procés de comercialització i aconseguim que
les possibles ofertes sempre siguin més altes.
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