Pressemeddelelse
18. november 2013

Ny teknologi hjælper med at finde
drømmeboligen på Henriksholm
I bestræbelserne på at gøre det nemmere for boligkøbere at finde rundt på det
220.000 m2 store område i Vedbæk, der tidligere tilhørte Forsvarskommandoen, har
Kongeegen A/S nu taget Google Maps til hjælp. Resultatet er imponerende og så vidt
vides aldrig set før på boligmarkedet.
Interesserede købere til en bolig i det eksklusive Henriksholm har måtte sande, at det ikke er
helt nemt at finde rundt i det 220.000 m2 store område, der lige nu kun er en byggeplads.
Derfor har ejendomsselskabet Kongeegen A/S, der står bag udbygningen af Henriksholm,
udviklet en ny innovativ teknologi, der bygger videre på Google Maps.
– Vi må erkende, at det har været en udfordring at finde sin drømmebolig på Henriksholm,
fortæller Torben Schultz, direktør i Kongeegen A/S – Derfor har vi taget teknologien til hjælp
og udviklet måske verdens første Google Maps baserede fremvisning, så man fremover nemt
kan navigere rundt på Henriksholm via sin mobiltelefon og få oplysninger om de kommende
boliger og deres placering.
Guidet af Google
Det nye værktøj fungerer helt enkelt ved, at man går ind på Henriksholm-boliger.dk via
mobilen. I menuen vælger man 'Gå en tur med GPS' hvorefter man kommer ind på et kort
over Henriksholm, hvor boligerne er plottet ind i landskabet. Akkurat som på Google Maps,
markerer en prik, hvor man er. Når man nærmer sig en bolig, gives der besked om hvilken
boligtype det er og ved et klik på boligen, popper en lille boks op med alle relevante
informationer - ligesom farvekoder indikere om den er solgt eller ledig. Kortet kan også vises
som satellitbillede, så det bliver endnu mere virkelighedstro.
- Vi forventer os meget af det nye, smarte værktøj og vi glæder os til at gøre det lettere for
kunderne at finde rundt samt høre deres reaktioner, slutter Torben Schultz.
Henriksholm – eksklusive boliger i eksklusivt område
I over 60 år har Henriksholm været lukket land for offentligheden. Nu er Forsvarskommandoens 220.000 m2 store naturområde i Vedbæk ved at blive udviklet til et helt usædvanligt og
eksklusivt boligområde med villaer, rækkehuse, gårdhavehuse og ejerlejligheder. De første
boliger står indflytningsklar 1. maj 2014.
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Med videreudviklingen af Google Maps er det blevet væsentlig nemmere at finde rundt blandt
de eksklusive boliger og byggegrunde på Henriksholm. Når man nærmer sig en bolig, får man
alle relevante oplysninger frem på mobilen.

Har du spørgsmål til pressemeddelelsen, er du velkommen til at kontakte direktør Torben
Schultz, Kongeegen A/S på 4810 2876 eller ts@roenje.dk.

