360° fotografie, de strategie
geef uw vastgoed de WOW factor

verkoop & verhuur

HEDENDAAGS
www.itd.be/nl/360

Een 360° interactieve walkthrough creëert
een unieke beleving alsof men eﬀectief in
het vastgoed aanwezig is. Een virtuele
beleving zegt meer dan 1000 foto’s.

360° fotografie, de verkoopstrategie
Een virtueel bezoek behoort vandaag de dag tot één van de belangrijkste
werkinstrumenten bij het verkopen van uw vastgoed. Met onze 360° virtuele
rondleiding creëren we de mogelijkheid om van uw vastgoed de meest volledige
indruk weer te geven. Vastgoed met een 360° rondleiding hebben meer succes.

Waarom kiezen voor itd.be 360?
meer dan 20 jaar ervaring
ongeziene prijs-kwaliteit verhouding
3-talige dienstverlening (NL/FR/EN)

De voordelen van 360° fotografie
De geïnteresseerde krijgt een unieke beleving in een volledige 360° “Walk Trough”.

sociale media

beschikbaar

Delen op sociale media was
nooit zo makkelijk.

Uw vastgoed 24/7
beschikbaar.

bezoekers

hedendaags

Meer eﬀectief
geïnteresseerde bezoekers.

Virtuele bezoeken,
de nieuwe standaard.

virtuele rondleidingen,
nemen nieuwsgierigen mee van het kleinste hoekje tot de grootste kamer,
dit net alsof ze eﬀectief rondwandelen in uw vastgoed.
Uw makelaar kan onze links & bestanden gemakkelijk implementeren.
Aanvullend kan een slide show alsook een promo film worden opgemaakt,
deze kan je dan posten & promoten op sociale media.

vertrouwen
Doordat een potentiële koper of huurder virtueel wandelt
doorheen uw vastgoed zal de besteedde tijdsduur alsook
het vertrouwen in uw advertentie aanzienlijk hoger liggen
dan een advertentie met slechts foto’s.

bezoeken
Een potentiële koper/huurder kan op elk ogenblik,
zo vaak hij wenst een virtueel bezoek brengen aan uw vastgoed.
Het internet kent immers geen sluitingsuur!

OVER ONS

itd.be België
itd.be de TOP van de Belgische 3D wereld
itd.be streeft steeds naar de hoogste kwaliteit en een lange termijn samenwerking
wij zijn actief zowel in de "publieke als in de industriële omgeving"

3 kantoren binnen België
West-Vlaanderen: Leeuwerikstraat 27, 8670 Oostduinkerke
Oost-Vlaanderen: Gaversesteenweg 81 bus 4, 9800 Deinze
Antwerpen: Scherpenhoek 81 glv, 2850 Boom

meer dan 20 jaar ervaring

