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Kiinteistömaailma Tampereen Asta Rakentaja -messuilla: 
 

Asuntovideo + yksityisesittely = helpoin tapa löytää uusi koti 
 
Parisen viikkoa sitten pyörähti miljoonannen kerran käyntiin Kiinteistömaailmalla myynnissä  
olevan asunnon esittelyvideo. ”Haluamme tarjota asiakkaille helppoutta. Kotisohvalta käsin 
voi tutustua jatkuvasti useampaan kohteeseen videoiden avulla, ja kun sopivan oloinen koti 
löytyy, järjestämme mielellämme yksityisesittelyn”, sanoo yrittäjä Kari Jääskeläinen  
Kiinteistömaailman Nokian asuntomyymälästä. 
 
Koko 25-vuotisen historiansa ajan Kiinteistömaailma on toiminut suomalaisen asunnonvälityksen 
edelläkävijänä. Vuosiin mahtuu Suomen ensimmäiset valokuvat asuntojen myynti-ilmoituksissa verk-
kopalvelussa, ensimmäinen Tarjouskaupalla myyty ja ostettu asunto… 
 
”Viime vuonna teimme jälleen yhden digiloikan ja aloimme systemaattisesti liittää asuntojen myynti-
ilmoituksiin esittelyvideoita. Niistä tuli nopeasti huippusuosittuja: eri kohteittemme videoita on katsottu 
jo yli 1 000 000 kertaa! Asiakkaiden mukaan videot auttavat erityisesti tilan hahmottamisessa selvästi 
perinteistä valokuvaa paremmin, ja voikin sanoa, että videoiden avulla myynnissä olevissa kohteis-
samme on esittely käynnissä vuorokauden jokaisena hetkenä”, Jääskeläinen sanoo.  
 
Asta Rakentaja -messuosastolla 111 messuvieraitten palveluksessa ovat Kiinteistömaailman asun-
nonvaihdon ammattilaiset Nokian ja Tampereen asuntomyymälöistä. Olet lämpimästi tervetullut kes-
kustelemaan vaikkapa asuntosi arvosta ja myyntinäkymistä kotialueellasi. Sekä siitä, miten yhteis-
myynnillä ja monipuolisella näkyvyydellä voimme varmistaa asuntosi tehokkaan myynnin. 
 
Hupia unohtamatta: tule messuosastollemme pelaamaan 50 pennin pajatsoa! 
 
Tarjoamme messuosastollamme myös palan nostalgiaa: tervetuloa pelaamaan 50 pennin Pajatsoa – 
muistatko vielä, miltä tuntui lyödä kolikkoa peliin?   
 
 
 

Lisätiedot:  

yrittäjä Kari Jääskeläinen, Kiinteistömaailma Nokia, puh. 0500 907069 
yrittäjä Timo Lampi, Kiinteistömaailma Tampere Lielahti, puh. 050 597 1550 
yrittäjä Mertsi Friberg, Kiinteistömaailma Tampere Sammonkatu ja Hervanta, puh 050 523 0937 
 
 
Kiinteistömaailma on vuonna 1990 perustettu vahva ja valtakunnallinen kiinteistönvälitysketju, jossa 
työskentelee lähes 700 asuntokaupan ammattilaista 55 eri paikkakunnalla 110 asuntomyymälässä. 
Brändin omistaa Danske Bank ja asuntomyymälät ovat itsenäisten franchising-yrittäjien omistamia 
osakeyhtiöitä. Kiinteistömaailma haluaa tehdä asiakkaidensa asunnonvaihdosta mahdollisimman mu-
kavaa ja turvallista. Siksi se kuuntelee aktiivisesti asiakkaitaan ja kehittää jatkuvasti palveluaan pa-
remmaksi. Useilla alueilla – esimerkiksi pääkaupunkiseudulla – Kiinteistömaailma on alansa kiistaton 
markkinajohtaja. 


