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Een volledige mediapresentatie op funda  
 
§  De zoeker op funda is op zoek naar zoveel mogelijk relevante informatie om een beeld te vormen 

bij een woning.   
§  Dit komt tot uiting in het onderzoek dat is gedaan naar het effect van het Presentatie Pakket: 

bij een object met Presentatie Pakket verdubbeld de online kijkduur en worden er gemiddeld 
meer contactaanvragen gedaan. 

§  Een onvolledige presentatie kan de zoeker de indruk geven dat er wat te verbergen valt bij het 
object.  

§  Waarom zou je het anders niet tonen?  
§  Een herkenbaar voorbeeld waarin deze situatie tot uiting komt is bijvoorbeeld booking.com.  

§  Welk hotel zou jij kiezen?  
§  Het hotel met alleen een gevelfoto of een hotel waarin je met een 360°-foto vanachter 

je computer ín de hotelkamer staat en met een video de sfeer kunt proeven?  
 
 
 



Een volledige mediapresentatie op funda  
 
§  Het meest strategische moment om een Presentatie Pakket in te zetten is bij de aanmelding van 

een object 
§  Dagelijks worden gemiddeld 50.000 mails met nieuw aanbod op funda verstuurd naar funda-

gebruikers met een Mijn funda-account - de zogeheten NAF-mails.  
§  Op dat moment ontvangt een object het hoogste aantal kijkers. Dat is ook het moment waarop 

al deze kijkers beslissen of ze interesse hebben in het object of niet.  
§  Om die afweging voor de zoeker zo zuiver mogelijk te maken, is het belangrijk om deze te 

voorzien van zoveel mogelijk kwalitatieve informatie. 

 



Piek in beginfase: 50.000 NAF mails per dag 



Presentatie Pakket Tophuis Promolabel 

Vanaf start aanmelding op funda Na 1 maand Na 2 maanden 



Presentatie Pakket



Presentatie Pakket 

§  Wat is het? 
Het Presentatie Pakket is een bewezen sterke combinatie van Plattegrond, 360° foto’s en Video. 

§  Wat doet het? 
Met het Presentatie Pakket creëert u een rijke presentatie en springt u eruit op funda. 

§  Wat levert het u op? 
Samen zorgen deze producten voor een verdubbeling van de online kijkduur en gemiddeld meer 
contactaanvragen.  



Bedankt!
proberen.? bel met
0800 9012 en informeer
naar de voorwaarden

MMAXX.nl


