


Brikk er en ny type ejendomsmægler og en teknologi virksomhed,  
som ønsker at sælge boliger hurtigere og for mere, give sælgere og købere 

 en langt bedre oplevelse, gøre alt fra pris til forløb langt mere  
gennemsigtigt og sælge langt billigere.



Ved boligsalg er der meget lidt tillid, meget 
lidt gennemsigtighed, en dårlig fragmenteret 
kunderejse og man betaler en alt for høj pris

Problemet

85.000-200.000 kr
gennemsnitsprisen for at 
sælge bolig

Nr. 1
Ejendomsmæglersalær er den 
største faktor når folk skal vælge 
Ejendomsmægler

73%
Synes at ejendomsmæglere 
er for dyre*

*Boligsiden 2018

45/49
Ejendomsmæglers placering 
ift. tillid



Købere og sælgere starter online:  
Fysiske butikker og store organisationer ikke behøvet

Hvorfor nu?

98% Af købere 
starter online

Intet behov for store 
org. og fysiske butikker

Online & tech ekspertise er 
hvad der skal til for at sælge

Folk forventer 
hjælp fra digitale løsninger



Gennemsigtighed i hvert skridt

Tech automatiserer processer og salget for mæglere og kunder

Vi sparer på omkostninger og den besparelse kan vi give videre til kunderne

Løsningen

Den digitale brugerrejse, 
kombineret med dygtigelokale  
Brikk mæglere i hele landet

Mæglerne kan fokusere på at sælge for mere og hurtigere i stedet for at skulle 
lave en masse andet. Det gør hovedkontoret.



Flere indtægtskilder og 
store network effects

Forretningsmodel

Salær fra sælger: 12.500 kr. eller 24.500 kr.

Tillægsydelser til sælgere: Berigtigelse; 7.500 kr, Ekstra marketing 5.000 kr

Ydelser til købere: Køberrådgivning; 12.500 kr, Berigtigelse; 7.500 kr  

Network effect
Jo større du er, jo større er 
mulighederne for at blive 

endnu større

Sælgere

60% af købere er også sælgere

Kommissioner: Bank; op til 25.000 kr, Forsikring op til 5.000 kr, El og Gas 1.200 kr

For hver bolig vi får til salg har vi 10-15 købere. Alle disse behøver lån, forsikring, 
rådgivning m.m. Desuden er 60% af disse også sælgere. Der er store network 
effects og jo større vi bliver jo større er muligheden for at vokse yderligere.  



Efter 3 år med kunder
Resultater

2000+
Boliger til salg

1500
Boliger solgt

4 mia+
I handlet boligværdi

4.8/5
Score på Trustpilot

Så effektive som  
traditionelle mæglere

Største
Butik og 7. største kæde i 

Danmark

6-12x



Resultater

Brikk er Danmarks hurtigst sælgende mægler

Statistik opgjort på de 10 største mæglere på landsplan. Analyse offentligt gjort 9. maj 2021 i Berlingske Tidende
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Vi har en bedre brugerrejse for købere på vores hjemmeside.

Brikk Hub gør det lettere for købere at bestille fremvisninger 
og få relevant info.

Vores skræddersyede marketingskampagner 
fungerer effektivt.

Vi har en virksomhedsstruktur som er bygget op til at 
sælge hurtigere.
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Sammenligning

Hvad med de andre? – Så meget større er Brikk

-

Mægler

∼ x7

∼ x160

∼ x2-3

∼1200

∼ 300

∼ 10

∼ 600

16m kr

2.5m kr

∼ 100.000 kr.

?

Brikks omsætning er næsten 7x så stor som Estaldos på trods af at der er brugt ca. samme beløb I investering 
og at vi er startet samtidigt. Brikk har solgt ca. 1200 boliger siden 2019, Estaldo 300. Brikk har desuden bevist 
at vi kan være mere effektive per ejendomsmægler, på trods af at Estaldos mæglere sidder på kontoret og 
vores er ude I marken. 

Webrick har en masse boliger til salg på deres hjemmeside. Disse er dog blot fra en række små 
ejendomsmæglere. Vi har ikke hørt om en eneste bolig faktisk solgt igennem Webrick. Skal man købe 
elementerne af et boligsalg hos Webrick bliver det langt dyrere end hos Brikk.

Så meget 
større er Brikk Solgte boliger Omsætning 2021 Forklaring

Robinhus er en traditionel mægler der skærer dele af servicen og som er lidt billigere. Robinhus er gået fra at 
være større end Brikk til at være halvt så store som Brikk på bare 12 måneder. Flere af Robinhus’ mæglere, 
samt personale har søgt mod Brikk. Der er lige nu spekulationer i industrien omkring hvor lang tid Robinhus vil 
fortsætte og om de vil det.



Markedsmuligheden – Brikk kan blive den største indenfor 3 år
Markedsmuligheden

Pris

Hurtigst sælgende ejendomsmægler

Online markedsføring inkl. I prisen

Gennemsigtighed I pris og proces

Fleksibilitet til at ændre sin model / pris

Differentierer sig fra de andre

Score på Trustpilot

80.000-150.000 kr 12.500/24.500 kr

3.5-4.7 4.8

Brikks største konkurrenter er de 
traditionelle mæglere. Det er dem vi er oppe imod i 95%  
af tilfældene.

De har alle lignende prispunkter, lignende manglende 
gennemsigtighed, lignende brands og lignende  
virksomhedsstrukturer som forhindrer dem i at  
konkurrere med Brikk på innovation og pris. 

Netop derfor har Brikk en rigtig god mulighed for at 
blive Danmarks største ejendomsmægler.



14%
Online

Markedsleder

Værdi

-€1.3T

Retail

Sektoren globalt er blot i starten af digitaliseringsrejsen
Store muligheder globalt

4%
Online

Markedsleder

Værdi

-€40Bn

Transport

1%
Online

Markedsleder

Værdi

- €25Bn

Bilsalg

<1%
Online

Markedsleder

Værdi

-

Boligsalg

-

Brikk er bygget til at være fleksibel - 3 operationelle modeller



Coop er netop trådt in som medejer i Brikk. 
Coops økosystem  alene kan drive Brikk frem 
til at blive den største mægler i landet.

Kæmpe strategisk potentiale

2.000.000
Medlemmer har Coop.  
Muligheden for at fortælle  
disse om Brikk er enorm

Coop Bank
En stærk partner til realkreditlån 
Og realisering af potentiale for  
kommission på det område

Samvirke
Coop ejer Danmarks største 
forbrugermagasin. Dette er endnu 
En måde at komme bredere ud  
på for Brikk

Fysiske butikker
Kan være en rigtig spændende 
kanal I fremtiden for at gøre Brikk 
hyperlokale som ingen andre kan



Opsummering

Derfor har Brikk kæmpe potentiale

Bevist bedre kundeoplevelse og sparer kunderne for 1000vis af kr. Nr. 1
En af de bedst anmeldte mæglere

4.8/5
På Trustpilot

Bevist hurtig vækst. Vi er gået fra 0 til at være 7. størst i landet på 3 år Nr. 1
Største butik i landet og 7.største kæde

0-100k
På 24 mdr som viser potentialet

Model med store network effects. Jo større vi bliver jo større er 
Sandsynligheden for at vi bliver endnu større

250.000
Besøgende til hjemmesiden mdl lige nu

Op til +30.000 kr
I merydelser - hos købere og sælgere

Kæmpe muligheder i det strategiske samarbejde med Coop Bank, forsikring m.m.
Strategiske partnerskaber udenfor kernen

2m
Medlemmer

Store int. muligheder i uberørte markeder <1%
Online penetration

€4T
Kun få lande har digitaliseret



Vækst, eksekvering og teknologi
Teamet

Sebastian Beres
CEO

Tidl.. Vice President i UK’s 2.  
største online ejendomsmægler

Stærk erfaring med hypervækst og 
start-ups og scale-ups.  
Jaguar | Landrover, Ennovators, Placed.

Stærk erfaring med ledelse (2-45 ansatte)

Marketing- and vækstspecialist og  
facilitator (både profitabelt vækst og 
investering I vækst

Sebastian Kirchhoff
COO

Ejendomsmægler med mere end 15 års  
erfaring fra industrien.

Fhv.. Direktør og grundlægger  af JustSold  
som også disruptede mæglerbranchen. 

Ekspert indenfor branchen

Stærkt netværk indenfor branchen



Stærke profiler som driver Brikk frem
Bestyrelsen

Eric Grignon
CEO, Sky

CEO Sky (CH)

Successful entrepreneur 
(Exit til Sky)

Proptech og Fintech 
investor med in

20 års erfaring indenfor 
mediebranchen

Alessando Casartelli
Director GP Bullhound

Direktør hos GP Bullhound, 
investment bank

Fokuseret på  
ejendomsindustrien og har 
derfor unik indsigt I industrien 
og mulighederne for Brikk.

Frederik L. Vind
Head of People, Nøie

Investor, mentor og 
entreprenør

Specialiseret I HR,  
virksomhedskultur samt 
salgsfacilitering.

Stærk erfaring med fundraising

Lead investor i Brikk for 
DanBan syndikatet

Paolo Ferrari
Director A&M Capital

Direktør A&M Capital

Stærk erfaring med optimering 
at opkøbte virksomheder samt 
facilitering af salg af disse.

Stærk erfaring som 
bestyrelsesmedlem

Tdl. Direktør hos Temasak, 
Singapore’s nationale 
investeringsfund



Hvad søger vi?
Teamet

M&A profil

Strategiske opkøb (1 igang nu)

Partner virksomheder i udlandet og DK

Stærke strategiske partnere på  
Investeringssiden

ATL Marketingsprofil

Erfaring med store ATL kampagner, TV, 
Radio m.m.

Mediekøb

Creative

Investering

Vi er ude og rejse penge i øjeblikket.  
 
Med Coop om bord, er der store  
perspektiver for fremtiden, så derfor ser vi 
tiden som værende rigtig nu.



Appendix



Resultater

Effektivitet, anmeldelser og besparelser

Vi har bevist at vi er 6-12x så 
effektive som traditionelle 

ejendomsmæglere*
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Nuværende mæglere
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Nuværende mæglere

Vi har sparet sælgere 
for 50m kr.

85.000 kr 
i gennemsnit

12.500 eller 
19.500 kr.

4.8/5
En af Danmarks bedst  

anmeldte ejendomsmæglere

*As meassured by the number of properties for sale and under management per agent, whilst retaining a higher service level



Købere og sælgere behøver 
mere end blot køb/salg
Vi har 300.000 besøgende om måneden, som alle er 
boligsøgende eller boligsælgere. For alle disse er det yderst 
relevant at revidere bl.a. forsikrings- samt bankforhold. 
 
Med vores unikke brugerrejse kender vi de digitale 
berøringspunkter og har derved langt bedre muligheder for 
at henvise kunder til både bank, forsikring  m.m.

Henvisning til udbyder  
af el og gas

1.500 kr.

Henvising til 
realkreditlån

5.000 - 50.000 kr.



Resultater

Positiv udvikling siden start

Statistik opgjort på de 10 største mæglere på landsplan. Analyse offentligt gjort 9. maj 2021 i Berlingske Tidende

Vi har en bedre brugerrejse for købere på vores hjemmeside.

Brikk Hub gør det lettere for købere at bestille fremvisninger 
og få relevant info.

Vores skræddersyede marketingskampagner 
fungerer effektivt.

Vi har en virksomhedsstruktur som er bygget op til at 
sælge hurtigere.



Smartere, mere effektiv, anderledes markedsføring
Sådan er Brikk vokset

50%
Af vores hjemmeside 
trafik er nu organisk

72
Google Domain Rating 

Bedste Ejendomsmægler 

= Gratis kunder

Nr. 1
SEO, på 

“Ejendomsmægler”

100%
Eget Affiliate network 

Helt ny made at nå ud 

 til kunder på

Lave marketings  
omkostninger og  

kontinuerlig brand 
equity



Store muligheder i Brikks økosystem
Flere services

Store muligheder i facilitering af 
realkreditlån, bankskifte, 

forsikring, el og gasudbydere 
m.m. til de 300.000 købere/
sælgere som besøger mdl.

Store muligheder i at lave en 
markedsplads udenom Boligsiden, 

Boliga. Vi er i gang med at at 
sætte alle Danmarks boliger til 
salg i en service for køberne.

Store muligheder i at kigge 
mod andre lande hvor 

modellen ikke findes. Dette 
med den model der passer til 

disse markeder



Forskellen

Brikk er bygget til at fleksibel
I dag opererer Brikk med ansætte mæglere i hele landet. Men Brikks 
operation og teknologi er bygget til at være fleksibel, således at vi kan køre 
flere operationelle modeller, afhængigt af hvad der giver mening i hvert 
marked i dag og i fremtiden. Alle 3 modeller har vi kørt og er altså beviste.

I dag har Brikk interne, ansatte mæglere i hele landet.  Vi har valgt den 
model i Danmark, fordi vi mener det er den kunderne vil have lige nu.

Vi kan køre processen 100% digitalt, med en vurdering igennem et 
vurderingsværktøj, samt resten af processen digitalt også.

Vi kan koble eksterne mæglere på. Disse kan operere under Brikk brandet 
eller måske i fremtiden under deres eget brand


