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3D-visning och 3D+



3D-VISNING 

Framgångsrika mäklare utmärker sig!
I en 3D-visning får besökaren möjlighet att gå runt i objektet 
precis som om denne vore där på plats rent fysiskt. 
Upplevelsen är interaktiv, engagerande, lättsam och rolig. 
Man kan gå från rum till rum, se sig omkring och enkelt ta sig 
mellan eventuella våningar.  Våra 3D-visningar medför många 
fördelar för både mäklare, säljare och köpare. Navigera enkelt 
med hjälp av en dator, mobil eller surfplatta!

I tjänsten I tjänsten 3D-visning ingår ett bildspel med interiörbilder från 
3D-modellen, aktiva länkar och kontaktuppgifter till ansvarig 
mäklare, hosting av 3D-modellen i upp till 12 månader, samt 
möjlighet att skifta mellan nedan illustrerade vy-alternativ.

INSIDAN
Vandra runt och
upplev alla rum
och miljöer i 3D.

DOCKHUSVY
Se alla utrymmen tillsammans i 3D.
Rotera, zooma eller hoppa in

i önskat utrymme. 

PLANLÖSNING
Se en planrlösning över
alla rum och utrymmen

från ovan. 

Några av 3D-visningens
många fördelar:
Väck intresse på ett nytt, interaktivt och
engagerande sätt.

Nå männsikor överallt, i datorn,
mobilen och surfplattan.

Nå människor när de har tid.

Vem som helst kan se 3D-visningen
alla dagar i veckan, dygnet runt oavsettalla dagar i veckan, dygnet runt oavsett
var de befinner sig.

Genom att nå ut till fler intressenter ökar
chanserna att hitta rätt köpare och 
därmed göra en bättre affär.

Spara tid och pengar genom att
effektivisera mäklarprocessen.

3D-visningen minskar behovet av3D-visningen minskar behovet av
omvisningar vilket frigör tid alternativt
reducerar kostnader.

 

Vi kommer gärna ut till er och berättar mer om 3D-visningens möjligheter att utveckla er verksamhet,
Om ni är intresserade så gör vi även gärna en gratis 3D-fotografering i något av era objekt. 

3D



i
+ INFOTAGGAR
Ibland vill man berätta mer. Genom våra infotaggar är det nu möjligt att förmedla 
relevant och betydelsefull information på specifika platser i 3D-modellen.

+ 360°-VY
Ibland vill man Ibland vill man visa mer. Nu är det möjligt att inkludera en eller flera 360°-vyer i 
3D-modellen. Detta kan vara särskilt betydelsefullt när man vill visa exteriöra 
utrymmen som t.ex. en vacker uteplats, bryggan eller gäststugan.

+ PLANRITNINGAR i 2D & 3D
Ibland behövs snygga planritningar. Nu kan du enkelt beställa dessa i samband 
med din 3D-bokning. Planritningarna konstrueras manuellt med hjälp av data från 
3D-scanningen och levereras inom 24h efter scanning och 3D-fotografering. 
Du kan välja mellan 2D, 3D eller 2D + 3D, samt om planritningen ska varaDu kan välja mellan 2D, 3D eller 2D + 3D, samt om planritningen ska vara
möblerad eller ej.

Samtliga 3D+ tjänster beställs enkelt i samband med din bokning på
https://svenskbostadsfilm.se/boka

Ibland vill man visa MER
Utöka 3D-visningen med våra tilläggstjänster 3D+

3D+

+ INFOTAGGAR
+ 360° VY
+ PLANRITNINGAR I 2D & 3D
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