
Hinnasto alkaen 1.1.2022

Tervetuloa Ovikello.com välittäjähakuun, jossa asiakas vertailee välittäjät 
itse avoimesti ja puolueettomasti välitysfirmasta riippumatta!

- Christer Björklöf



1. Kuntakohtainen tilaus on vuoden kerrallaan voimassa. Maksutavan valinnalla voit vaikuttaa maksun pilkkomisesta osiin.

2. Voit poistaa kunnan sisältä ne postinumero alueet joissa et halua myydä, koska ohjelmisto tukee välittäjän näkyvyyttä postinumero 
haussa ylöspäin mitä vähemmän postinumeroita on kunnan sisällä valittuna. Voit siis ”farmata” itsesi hyvin pienelle alueelle näkyviin ja 
varmistaa että kaikki oppivat sinut tuntemaan ja tietämään kuka kyseisellä alueella myy parhaiten.

3. Ovikello.com palvelussa pystyt olemaan mukana lähes 10 vuotta pelkästään yhden keskiverto asunnonmyynti palkkion hinnalla.
(Tarvitset palvelusta toisin sanoen vain yhden toteutuneen liidin noin 10 vuoden sisällä)

4. Olemme markkinoiden halvin liidejä tuottava sivusto jossa samalla henkilöbrändäät itsesi laadukkaasti ja nykyaikaisesti.

5. Ovikello.com palvelussa maksat vain näkyvyydestä ja omasta henkilöbrändäyksestä. Emme veloita yhteydenotosta/ yhteydenotoista
tai toteutuneista toimeksiannoista mitään. Kerää siis rajattomasti liidejä samalla kiinteällä hinnalla.

6. Ovikello.com käyttämisen hinta on edullinen, koska palveluun halutaan mahdollisimman monta käyttäjä ja siksi palvelu leviää 
mahdollisimman laajalle alueelle. Tämän avulla voimme palvella kuluttajia parhaalla mahdollisella tavalla. 

7. Ovikello.com on välittäjän tärkein työkalu, koska näkyvyys on myyntityön tärkein elementti ja välitysalalla näkyvillä pysyminen on 
erittäin haasteellista projekti luonteisen työn johdosta. Välittäjillä on jatkuva tarve liideistä eli löytää juuri ne asiakkaa, jotka ovat 
myymässä asuntoaan. Pian Ovikello.com palvelussa on kaikki välittäjät, koska tuotamme heille paljon hyviä liidejä.

8. Seuraavien vuosien ajan ohjaamme kaiken kassavirran mainontaan ja markkinointiin sekä palvelun jatkokehitykseen 
varmistaaksemme kasvun.

9. Ovikello.com on valinnut kumppanikseen markkinointitoimiston ja panostaakin jatkossa digitaaliseen markkinointiin ison näkyvyyden 
sekä hurjan kasvun saavuttamiseksi. 

Ovikello.com palvelun käyttö maksaa 1.1.2022 alkaen 1 euro/ päivä/ kunta +alv
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Ennen 31.1.2022 sisään rekisteröityneet ja kunnan aktiiviseksi valinneet välittäjät saavat 
seuraavat edut käyttöön:

• Jokainen haluamasi kunta koko vuodeksi hintaan 270 € + alv (normaalihinta 360 € + alv)
Lisää kohtaan ”Anna tarjouskoodi” koodi: OVIKELLO2021 (alennus tulee tämän jälkeen automaattisesti).
Lisää koodi jokaisen valitun kunnan tilauksessa. Tilaukset ovat kuntakohtaisia.

• Etuasiakkaana kuulet uudistuksista sekä lisäpalveluista ensimmäisten joukossa ja pääset lunastamaan 
Ovikello.com lisäpalveluita etuhintaan tulevaisuudessakin

• Annamme ”Liidi takuun” kaikille tilauksen tehneille välittäjille. 
- Mikäli et saa yhtään yhteydenottopyyntöä vuoden aikana, tilauksesi jatkuu maksuttomana kuukausi 
kerrallaan. (Edellyttää ehjää ja kokonaista profiilia jossa kaikki mahdollisuudet on täytetty, myös esittelyvideo 
oltava ladattuna vähintään 6 kk ajan)

• Paikan ensimmäisten välittäjien joukossa, kun markkinointi käynnistyy. 
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Etuhinta 31.1.2022 mennessä rekistöityneille

Mikäli sinulla tulee kysymyksiä tai ongelmia asiakaspalvelumme vastaa ja auttaa. 
Tavoitat meidät parhaiten: asiakaspalvelu@ovikello.com

mailto:asiakaspalvelu@ovikello.com
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Etuhinta 31.1.2022 mennessä rekistöityneille
Toimi näin:

1. Kirjaudu sisään Ovikello.com tilillesi.

2. Valitse ylävalikosta kohta ”Tilaukset & alueet”

3. Lisää haluamasi kunnat kirjoittamalla kunnan nimen ja painamalla ”Lisää”

4. Paina kuntakohtaisesti vihreää ”Tilaa” painiketta.

5. Tarkista maksutiedot ja muut tilauksen tiedot.

6. Hyödyntääksesi etuhinnan paina ”anna tarjouskoodi” painiketta ja syötä koodi: 
OVIKELLO2021 ja paina ”Käytä” painiketta.

7. Kun olet valmis paina ”Tilaa” painiketta.

Mikäli sinulla tulee kysymyksiä tai ongelmia asiakaspalvelumme vastaa ja auttaa.
Tavoitat meidät parhaiten: asiakaspalvelu@ovikello.com


