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VIÐ GREINUM ÞARFIR HVERS VIÐSKIPTAVINAR, KORTLEGGJUM VAXTARTÆKIFÆRI HANS  

OG SÉRSNÍÐUM MARKAÐS- OG SÖLULAUSNIR.

HVERNIG
VINNUM
VIÐ
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IDÉ AUGLÝSINGASTOFA
SÉRHÆFING Á FASTEIGNAMARKAÐI

Framleiðsla á framúrskarandi markaðsefni sem gerir 
fyrirtækjum kleift að hefja kynningu og sölu hvenær 
sem er á framkvæmdartímanum. 

Þekkt aðferðarfræði víða um Evrópu þar sem áhætta 
er lágmörkuð með því að hefja sölu jafnvel áður en 
framkvæmdir hefjast. 

Idé tekur þitt verkefni allt frá fyrstu hugmynd og tryggir 
að hægt sé að hefja kynningu og sölu á verkefni hvenær 
sem er. 

Með öflugum samstarfsaðilum, ræður Idé við allar 
stærðir verkefna. Hvort sem um ræðir heilu hverfin eða 
einstök framsetning á minni verkefnum.

VIÐ GREINUM ÞARFIR HVERS VIÐSKIPTAVINAR, KORTLEGGJUM VAXTARTÆKIFÆRI HANS  

OG SÉRSNÍÐUM MARKAÐS- OG SÖLULAUSNIR.
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VAL Á 
MARKAÐSLEIÐUM

FRAMVINDUMÆLINGAR OG GAGNAGREINING   

  - VÖKTUN Á GAGNSEMI AUGLÝSINGA OG ÞEIRRA LEIÐA  

    SEM VALDAR ERU Í MARKAÐSSETNINGU HVERJU SINNI  

 

VIÐBRAGÐ VIÐ BREYTTUM FORSENDUM  

  - BRUGÐIST VIÐ BREYTINGUM Á MARKAÐI MEÐ NÝJUM 

    MARKAÐSLEIÐUM OG AÐFERÐUM 

 

KYNNINGAREFNI
  - AUGLÝSINGAR, VEFBORÐAR, SAMFÉLAGSMIÐLAR,

    SÖLUGÖGN OG FL. 
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EFTIRFYLGNI

PÓSTLISTASÖFNUN
 - PÓSTLISTAR OG MARKPÓSTUR

 - SKRÁNING ÁHUGASAMRA KAUPENDA/FJÁRFESTA

 - ÞEKKING Á SAMKEPPNISAÐILUM

REGLULEGT MAT
 - Á MARKAÐSLEIÐUM OG VIRKNI 

 - SAMKEPPNI

ÞJÓNUSTA
 - MJÖG SKJÓT VINNUBRÖGÐ

 - ALLTAF TIL TAKS 

 - PERSÓNULEG ÞJÓNUSTA
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HNITMIÐAÐIR SÖLUVEFIR SEM STYÐJA VIÐ SÖLU Á 
FASTEIGNUM OG LÓÐUM

79
Professioal Staff

79
Professioal Staff

1395
Finished Projects

1395
Finished Projects

VEFSÍÐUR

Við notumst við Wordpress kerfið í allar vefsíður, flóknari 
söluvefir eru hinsvegar sérforritaðir. Hýsing, uppsetning á 
póstþjónustu og öðrum þáttum er alltaf innifalið.

ÞRÍVÍDDARTEIKNINGAR

Okkar samstarfsaðilar eru sérfræðingar á sínu sviði og með þeim
 fremstu Í heiminum þegar kemur að þrívíddarmynd- og 
myndbandavinnslu. 
 

SÖLUTEIKNINGAR

Söluteikningar sem gerðar eru eftir grunnteikningum er 
öflug markaðsvara þegar kemur að kynningu og sölu á 
fasteignaverkefnum í öllum stærðum.

VÖNDUÐ TEXTAGERÐ

Samstarfsaðilar okkar hafa yfir tuttugu ára reynslu og brennandi 
áhuga á að setja fram texta sem eru skemmtilegir aflestrar með 
vel ígrunduðum fyrirsögnum.

PÓSTLISTASÖFNUN

Það skiptir sköpum að setja upp réttar leiðir til þess að safna 
áhugasömum á forgangslista. Þannig er hægt að selja hátt 
hlutfall eigna í upphafi og mynda mikla stemningu um verkefnið.

FJÖLÞÆTT KERFI

Söluvefir sem geyma allar upplúysingar um hvert verkefni. 
Markpóstakerfi með mælanlegum árangri, ásamt google 
analytics til greininga á öllu markaðsstarfi.

UMSJÓN MEÐ SÖLUVEFUM

Það skiptir sköpum að virk umsjón sé með öllum 
upplýsingakerfum og að staða eigna sé uppfærð um leið sala 
á sér stað til að viðhalda stemningu.

SAMFÉLAGSMIÐLAR

Einstakt tæki til að mæla út og herja á réttan markhóp þegar 
kemur að sölu fasteigna. Einnig gríðargott tæki til að hreyfa við 
fasteignum sem staðið hafa lengi.

 
ÍTARLEG UPPLÝSINGAGJÖF

Gott flæði upplýsinga bæði til fasteignakaupenda sem og 
samstarfsaðila tryggja að allir aðilar séu vel upplýstir á öllum 
stigum sem skilar sér í aukinni ánægju með viðskiptin.

EFTIRFYLGNI OG MARKPÓSTAR

Lykilatriði er að halda vel utan um alla aðila sem sýnt hafa 
eignum í okkar umsjá áhuga og sjá til þess með öflugum leiðum 
að leiða sölur í gegn, ein leið eru öflugir markpóstar.

Notendavænir söluvefir með greinargóðar upplýsingar eru sérlega öflugt tæki til að laða að 

kaupendur á forgangslista eða til að selja fasteignir sem eru enn á bygginarstigi og ekki hægt 

að sýna. Þar er líka hægt að skapa ímynd af verkefninu sem hjálpar væntanlegum kaupendum 

að taka ákvörðun um kaup á fasteign sem er í framkvæmd. Mörg hverfi eru umfangsmikil með 

mörgum byggingaraðilum og ef fólk er meðvitað um þína vöru eru meiri líkur á að það bíði 

þó aðrar séu fyrr í framkvæmdarstiginu.
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HÁHOLT

// 02
ÞRÍVÍDDAR- &  
MÓDELGERÐ 

Módelgerð, yfirlitsmyndir og nærumhverfi 
fyrir margar byggingar.
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Idé skuldbindur sig til þess að veita þá þjónustu sem það tekur að sér fyrir samstarfsaðila 

í samræmi við lýsingu á verkefni eða í samræmi við óskir þjónustukaupa. 

Hafið samband við okkur til að fá upplýsingar um verð.

VÖRULISTI

HAFNARTORG

// 01
ÞRÍVÍDDAR- &  
MÓDELGERÐ

Fyrsta flokks heildarhönnun á 
mörgum byggingum og umhverfi.
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VOGABYGGÐ

TANGABRYGGJA

LÓÐIR, SUÐURLAND

// 03

// 05

// 04

ÞRÍVÍDDAR- &  
MÓDELGERÐ

Hönnun á stakri byggingu og umhverfi.

 

ÞRÍVÍDDAR- &  
MÓDELGERÐ

Módel blönduð við raunverulegt kort eða 
módel blandað við drónaskot úr lofti.

ÞRÍVÍDDAR- &  
MÓDELGERÐ

Einbýlishús, reiðhöll og gestahús ásamt 
umhverfishönnun.



HAFNARTORG

// 06
TÖLVUGERÐ  
HÖNNUN

Stofurými í hágæða íbúð í Hafnartorgi.
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HAFNARTORG

ALRÝMI

ELDHÚS

// 0

// 07

// 08

TÖLVUGERÐ  
HÖNNUN
 
Alrými séð inn í stofu frá eldhúsi.

TÖLVUGERÐ  
HÖNNUN 

Vandað stórt eldhús.



idé auglýsingastofa

13 // 18

HAFNARTORG

HERBERGI

BAÐHERBERGI

// 09

// 10

// 11

TÖLVUGERÐ 
HÖNNUN

Skrifstofurými á efstu hæð í Hafnartorgi.

TÖLVUGERÐ 
HÖNNUN

Svefnherbergi.

TÖLVUGERÐ 
HÖNNUN

Flísalagt baðherbergi.
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ÞRÍVÍDDAR TEIKNINGAR

ÞRÍVÍDDAR TEIKNINGAR

ÞRÍVÍDDAR TEIKNINGAR

// 12

// 13

// 14

ÞRÍVÍDDAR 
GRUNNTEIKNINGAR

Stórt skrifstofrými í Hafnartorgi

ÞRÍVÍDDAR 
GRUNNTEIKNINGAR

Stórt skrifstofurými í Hafnartorgi.

ÞRÍVÍDDAR 
GRUNNTEIKNINGAR

Sneiðmynd af einbýlishúsi
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TVÍVÍÐAR TEIKNINGAR

TVÍVÍÐAR TEIKNINGAR

TVÍVÍÐAR TEIKNINGAR

// 15

// 16

// 17

TVÍVÍÐAR 
GRUNNTEIKNINGAR

Stórt skrifstofurými í Hafnartorgi.

TVÍVÍÐAR 
GRUNNTEIKNINGAR

Einbýlishús í Mosfellsbæ.

TVÍVÍÐAR 
GRUNNTEIKNINGAR

Íbúð á Klapparstíg, Reykjavík.
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HEILSÍÐUR

SKJÁAUGLÝSINGAR

VEFBORÐAR

// 18

// 19

// 20

HÖNNUN Á 
AUGLÝSINGUM

Ljósmyndun, textagerð, hönnun og fl.

HÖNNUN Á 
BÆKLINGUM // 2017

Einföld uppsetning á auglýsingu.

HÖNNUN Á 
SAMFÉLAGSMIÐLA- 
AUGLÝSINGUM 
OG  VEFBORÐUM

Hreyfimyndir eða lifandi kvikmyndagerð.
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DRÓNATÖKUR

SJÓNVARPSAUGLÝSINGAR

VEFSÍÐUGERÐ OG FL.

// 21

// 22

// 23

DRÓNATÖKUR, 
KVIKMYNDAGERÐ // 2017

Hálfur dagur eða lengri tökur.

LIFANDI
AUGLÝSINGAGERÐ // 2017

Allt frá handriti, leikstjórn og klippingum.

HÖNNUN OG 
SÉRFORRITUN // 2017

Vefsíður, sérkerfi, markpóstakerfi og fl.
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