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LD INTERIÖR BUSINESS
VISNINGSLÄGENHETER



Om Oss

Vi på LD INTERIÖR har sedan starten 2006 jobbat med Homestaging som är idag huvuddelen av vår verksamhet.
På sex år har vi vuxit till att bli ett av stockholms största homestagingföretag.
Vi jobbar med stilrena möbler och inredningsdetaljer från olika leverantörer och skapar attraktiva hem som ska tilltala en 
större grupp.
Vi  har ett lager på ca 350 kvm, vilket innebär att Vi kan utföra uppdragen på ett varierat och kundanpassat sätt.
Dessutom uppdaterar Vi vårt lager med jämna mellanrum med nya spännande möbler och inredningsdetaljer.
När Ni väljer att styla med oss kan Ni vara säkra på att få den bästa servicen samt snygg design. 
Möblerna hyr Ni i fyra veckor och Vi finns alltid där och ser till att bostaden är lika fin på alla visningar.

LD interiör erbjuder skräddarsydda och unika 
lösningar för föreningar och företag som har flera 

Homestaging - Alternativ 1

Homestaging via oss på LD Interiör innebär att vi anpassar inredningen efter bostaden och marknaden. 
Denna lösning är bra för Er som har unika lägenheter i olika storlekar och vill få ny inredning till varje bostad. Ni 
marknadsför dessutom alla bostäder på ett unikt sätt. 
Utlåningsperioden är på fyra veckor.

Homestaging - Alternativ 2

Ni köper ett startpaket Extra Large ( alternativ 1). När första bostaden blir såld flyttar vi över inredningen till en annan 
bostad. 
Startpaketets utlåningsperiod är på fyra veckor, därefter betalar Ni 10 % av startpaketet per påbörjad vecka. Ni kan när 
som helst även under startperioden beställa flytt. Varje flytt mellan bostäderna kostar 1000 kr inkl. moms om 
bostäderna ligger i samma port och 2000 kr inkl moms ifall lägenheterna ligger i olika hus. 

Ifall ni skulle vilja byta ut alla inredningsdetaljer kostar detta 20 % av startpaketets pris. Detta kan vara bra ifall 
bostäderna har olika kulörer på väggarna m.m. 

Ifall Ni har olika bostäder t.ex. två stycken tre rum och kök samt fyra stycken ett rum och kök köper ni alltså två olika 
startpaket, ett startpaket för alla 3 r.o.k och ett för alla ettor. 

Denna lösning är bra för er som har många bostäder i samma storlek och skick. 

EXTRA LARGE PAKET 

Startpaketet är alltid ett Extra Large Paket, vilket innebär totalmöblering och inredning av en tom bostad. 

För frågor kring Homestaging Business kontakta Alex Tomic på 0763 091900
För referenser besök vår hemsida på www.ldinterior.se 

LD INTERIÖR AB    
Vegagatan 24 
172 34 Sundbyberg 
www.ldinterior.se
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