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CSR...win, win, win?
Att ett CSR-samarbete ska vara värdeskapande för såväl företag,
välgörenhetsorganisation som för tredje part är ett ingångsvärde för att säkra
långsiktighet – men hur gör man egentligen?
Svensk Fastighetsförmedling och Barncancerfonden har sedan våren 2015 ett
samarbete som skapat stor stolthet och engagemang internt, gynnat affären
och bidragit med stora summor i kampen att utrota barncancer. Vi delar med
oss av vår kunskap och erfarenhet av vårt framgångsrika samarbete.
Vi kommer även att dela med oss av vår spaning om framtidens boende, vår
rykande färska Trendrapport 2017 lanseras.

Välkommen till ett inspirerande seminarium.
Dag: 4 juli 2017
Tid: 10:30-11:30
Plats: Club 18, Mellangatan 18, Visby
Kontaktperson:
Kicki Erkers, PR & Internkommunikationsansvarig
Epost: kicki.erkers@svenskfast.se
Tel: 0725705618

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende
mäklarkedja. Det innebär att vi kan ta tillvara på våra kunders intressen helt
utan påverkan från banker eller försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala
bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare runtom i hela
landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i rad har
företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Under 2016
förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 30 000 bostäder till ett värde
av 62 miljarder kronor. Sedan 1937 har vi fått folk att känna sig hemma,
vilket faktiskt gör oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi inte varit
utan nöjda kunder. 2016 prisades vi för Bäst på Service i ServiceScore. Svensk
Fastighetsförmedling – mäklaren med koll på läget.
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