
СТЪПКА ПО СТЪПКА: 
ПОДГОТВЕТЕ ДОМА СИ 
ЗА ПРОДАЖБА

Как да направим всяко помещение 
привлекателно за купувачите 
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Подготовката на дома стая по стай е ключов етап от процеса на продажба, като цели да направи имота 

привлекателен за възможно най-голям кръг купувачи. Така нарастват шансовете за бърза сделка на 

добра цена.

ПО-БЪРЗА ПРОДАЖБА, ПО-ВИСОКА ЦЕНА.

Когато потенциалните купувачи си представят, че живеят в дома, те ще бъдат по-мотивирани да 

предложат конкурентна цена. Деперсонализацията на пространството – изчистването на семейни 

снимки и други лични вещи от интериора, помагат на купувачите да припознаят пространството като 

“тяхно”.

ПЛЪЗНЕТЕ НАДЯСНО

Тъй като повечето купувачи започват търсенето на жилище онлайн, снимките са тяхната първа среща с 

Вашия дом. Ключово е да направите добро впечатление.

ПОДГОТВЕТЕ ДОМА СИ ЗА ПРОДАЖБА
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КЛЮЧОВИ СЪВЕТИ

• Чисто! Помислете за професионално почистване;

• Подредете! Направете дома си да изглежда добре организиран;

• Премахнете личните снимки от стените и плотовете;

• Махнете извънгабаритните и излишните мебели. Тежките килими визуално намаляват площта;

• Дръжте шкафовете подредени. Купувачите ще искат да оценят капацитета за съхранение на дома;

• Пуснете слънчевата светлина, като отворите щори и завеси;

• Сменете изгорели, затъмнени или мигащи крушки;

• Помислете за смяна на остарели осветителни тела;

• Нов слой боя ще ви подобри значително външния вид и усещане за всяка стая. Изберете 2 до три 

различни неутрални цвята в цялата къща;

ГРЕШКИ, КОИТО ДА ИЗБЯГВАТЕ

• Не харчете много пари. Бъдете находчиви.

• Не боядисвайте всичко в бяло. Изберете меки и неутрални цветове;

• Не прикривайте архитектурни детайли като прозорци или камина;

• Не опитвайте да скриете миризми с освежители и свещи;

• Не правете къщата прекалено стерилна чрез премахване на всичко. Вашата цел е да представите 

приветлив и удобен за обитаване дом;



4  |  СТЪПКА ПО СТЪПКА

ПОДГОТВЕТЕ ДОМА СИ ЗА ПРОДАЖБА

КУХНЯ
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КУХНЯТА

Кухнята е сърцето на дома и трябва да я превърнете в едно от най-продаваемите му помещения. 

Уверете се, че е чиста, добре осветена и създава усещане за топлина и уют. 

• Премахнете магнитите, снимките и детските рисунки от хладилника;

• Отстранете декоративните елементи от шкафовете, които могат да направят снимките да 

изглеждат претрупани;

• Разчистете всичко от плотовете и след това върнете вещите, но разположени стратегически;

• Акцентирайте неутралното пространство с нещо цветно, като купа с лимони или ябълки;

• Изсветлете тъмните ъгли с бяло или светъл предмет като ваза или висококачествен малък 

кухненски уред;

• Приберете килимите;

• Сменете крушките на осветителното тяло;

• Добавете самозалепващи LED светлини под шкафовете;

• Почистете фурната/печката, микровълновата печка, хладилника и кофата за боклук за премахване 

на миризмите в техния източник.
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ВСЕКИДНЕВНАТА 

Усещането в тази стая трябва да е за простор, почивка и удобство. Места, които е добре да подчертаете 

ако ги имате, са камината и медиа системи. Ако телевизорът ви е стар, отървете се от него или си купете 

нов.

• Премахнете излишните мебели, за да създадете илюзията за повече място за събиране и 

забавление;

• Опаковайте всички играчки, които затрупват пода;

• Настолни игри, видео игри, DVD, дистанционно контролите и други елементи трябва да бъдат 

организирани по рафтове или в шкафове;

• Оценете осветлението в стаята. Ако е необходимо, добавете  лампа или две и сменете слабите 

крушки с по-ярки;

• Премахнете всичко твърде небрежно или твърде лично, включително столове с чанта, семейни 

снимки, спортни трофеи.

ПОДГОТВЕТЕ ДОМА СИ ЗА ПРОДАЖБА

ВСЕКИДНЕВНА
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АКО ИМАТЕ ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ!

Ако не можете да отстраните животното от дома, 

постарайте се да сведете до минимум белезите от 

присъствието му.

• Почистете основно килимите;

• Приберете всички играчки, купички за храна и 

други приспособления за домашния любимец;

• Изведете кучето по време на огледите;

• Ако не можете да отстраните всички вещи на 

животното, приберете ги в някоя по-малко 

посещавана стая.
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ТРАПЕЗАРИЯТА 

• Премахнете излишните мебели, като например шкаф пълен с колекционерски предмети. Те 

разсейват потенциалните купувачи;

• Отстранете излишните подложки от масата, за да направите стаята да изглежда по-голяма;

• Нека около масата да останат не повече от четири стола, освен ако вашата трапезария не е 

наистина голяма;

• Помислете за премахване на килима под масата;

• Подменете осветителното тяло. Много модерни и евтини опции са налични по магазините;

• Добавете декоративен централен елемент, например свежи цветя до плота;

• Говорете с вашия агент дали подредената за хранене маса ще подобри изгледа на стаята.

ПОДГОТВЕТЕ ДОМА СИ ЗА ПРОДАЖБА

ТРАПЕЗАРИЯ
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СПАЛНЯТА  

Съсредоточете се върху главната спалня в имота. Тя трябва да създава усещането за убежище и 

спокойствие от ежедневието.

• Пренаредете леглата така, че да са обърнати към вратата;

• Премахнете излишните мебели и предмети като тежки скринове, уреди за упражнения, легла за 

домашни любимци и медицински апарати;

• Премахнете снимки и други лични вещи;

• Оправете леглата с чисто спално бельо в един цвят и прост модел;

• Извадете половината предмети във всеки шкаф и подредете останалите, така че да изглеждат 

спретнати и организирани;

• В главната спалня мислете в двойки — по две нощни шкафчета, лампи, две произведения на 

изкуството над леглото.

СПАЛНЯ 



10  |  СТЪПКА ПО СТЪПКА

ПОДГОТВЕТЕ ДОМА СИ ЗА ПРОДАЖБА
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БАНЯТА

• Направете основно почистване;

• Уплътнете фугите около ваната, мивката и тоалетната чиния;

• Сменете старите тоалетни седалки;

• Скрийте всички предмети за лична хигиена и кошчето за боклук;

• Сложете чисти кърпи в неутрален цвят;

• Пуснете вентилатора, за да намалите влажността;

• Освежете пространството с малка ваза с цветя;

• Сменете завесата за душ;

• Почистете добре плотовете и мивките.

БАНЯ
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КАБИНЕТ 

• приберете всякакви канцеларски материали, като топове хартия, записки, документи и др. Уверете 

се, че кабелите са добре скрити. Подобно на останалите помещения, въведете ред и отстранете 

излишните мебели;

ПРЕДВЕРИЕ 

• Приберете всички връхни дрехи и обувки извън сезона. Ако има декоративна масичка, поставете 

цветя или дребна украса.

ГАРАЖ, ПЕРАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ, МАЗЕ 

• Тези помещения са с по-нисък приоритет при огледите, но е добре също да са подредени. Уверете 

се, че няма висящо пране, сушилнята и пералнята са чисти, инструментите в гаража са подредени и 

има достатъчно място за паркиране на автомобил.

ПОДГОТВЕТЕ ДОМА СИ ЗА ПРОДАЖБА

ДРУГИ ПРОСТРАНСТВА 
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ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА

Тази част от къщата прави първо впечатление при огледите. Затова отделете време, за да покажете своя 

двор или веранда във възможно най-добра светлина.

• Измийте и ако се налага пребоядисайте огради и парапети;

• Поддържайте тревата окосена, а живия плет – подстриган;

• Освежете тревата в градината;

• Висящи кошници с цветя или саксийни растения до входната врата правят приветливо 

впечатление;

• Поправете счупени или изронени бордюри;

• Отстранете играчки, оборудване и други предмети от двора и алеята;

• Уверете се, че градинските мебели са чисти и готов за употреба.



Отдел “Жилищни имоти”

T +359 (2) 805 90 90     
e-mail: residential@cwforton.com
www.fortonhomes.com


