86 % av meglere* estimerer en prisøkning på opptil 10 % når Creative Living
styler boliger før salg
MEGLERUNDERSØKELSEN 2020

Boligstyling
& interiørdesign

Over 97 % av meglere* er fornøyde
med jobben Creative Living gjør.
MEGLERUNDERSØKELSEN 2020

Velg en pakkeløsning
Vi tilbyr tre ulike pakker med boligstyling,
slik at du kan finne den løsningen som
passer best for deg og boligen din.
VELG MELLOM
Komplett styling
Delstyling
Ministyling
Skreddersøm

Profesjonell boligstyling før salg
Hva skal til for at boligen din skal både snakke til, og ikke minst overbevise en kjøper?
Noen trenger hjelp til å skape en rød tråd og helhet i interiøret, andre trenger kanskje
noen få detaljer i form av dekor, lamper og tekstiler. For oss er det viktig å løfte frem
potensialet i boligen, slik at kjøperen føler seg hjemme.

Veiledning - tryll med
det du har tilgjengelig
Med våre veiledningstimer får du hjelp
til se potensialet i boligen din, med det
du har tilgjengelig. En av våre dyktige og
erfarne interiørstylister kommer hjem til
deg eller møter deg online og vurderer
boligen din med et nytt blikk. Deretter gir vi
deg konkrete råd om hvordan du selv kan
forbedre uttrykket og gjøre boligen mer
attraktiv før fotografering, visning og salg.
VELG MELLOM
Veiledningstime hjemme eller online
Fargeveiledning
Boligstyling før foto
Skreddersøm

85 % av meglere* mener boliger
som styles selges raskere enn
boligere som ikke styles.
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Trenger du hjelp i ny bolig?
Har du allerede kjøpt ny bolig og trenger litt hjelp? Vi vet at alle hjem har sin helt
egen personlighet, og at alle boligeiere har ulike behov. Vi har skreddersydd flere
ulike interiørtjenester, slik at du enkelt kan finne den løsningen som passer best for
deg. Velg mellom liten interiørpakke, medium interiørpakke eller stor interiørpakke.

Kontakt oss for en uforpliktende prat
Creative Living består i dag av erfarne interiørdesignere, grafisk designere,
belysningsdesignere, dekoratører og stylister. Vi er et solid team med stor
kompetanse innenfor boligsalg og oppussing. Kontakt oss gjerne for en
hyggelig samtale om interiør, event- eller boligstyling.

CREATIVE LIVING
+47 22 53 53 02
post@creativeliving.no
creativeliving.no
Instagram: @creativelivinginsta
Facebook: @creativeliving.no

