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Svensk Fastighetsförmedlings pris för
butik med mest nöjda kunder till Ale
På Svensk Fastighetsförmedlings årliga kickoff delas priser ut till de
medarbetare och kontor som utmärkt sig extra under det gångna året. Ett av
det finaste priset går till det kontor som fått det bästa betyget av sina kunder.
2020-års vinnare är Ale som har Sveriges mest nöjda kunder i Sverige.
2020 utmärkte sig som ett år med rekordstark utveckling inom
bostadsmarknaden med ökande priser på både bostadsrätter, villor och
fritidshus i hela Sverige. Men det var också ett år fullt av osäkerhet,
förändrade förutsättningar och orolig marknad. Under sådana omständigheter
krävs empati och lyhördhet för att kunderna ska känna sig sedda och få det
resultat de hoppas på.
Priset baseras på kundernas feedback och Ale har även 2 av de mest
rekommenderade mäklarna på Recos lista över Sveriges 100 mest
rekommenderade mäklare av alla mäklare, Julia Högberg och Beatrice
Hindgren.
•

Vi är stolta över vinsten och känner att vi alla i gruppen
anstränger oss fullt ut får att kunderna ska känna sig nöjda med
sin köp och säljupplevelse, vilket bekräftats i de omdömen och
betyg vi fått under året. Bakgrunden till det höga betyget tror jag
är att vi följer samma linje och har ett gemensamt arbetssätt
vilket skapar trygghet och förtroende hos kunderna, säger Daniel
Eriksson, mäklare och butikschef på Svensk Fastighetsförmedling
i Ale.

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Eriksson - Registrerad Fastighetsmäklare / Butikschef

Mobil 0722 09 11 01
Henrik Freudenthal – pressansvarig Svensk Fastighetsförmedling
Mail: henrik.freudenthal@svenskfast.se
Mobil: 070 225 98 22

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende
mäklarkedja. Det innebär att vi kanta 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 2019
förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 28 500 bostäder till ett värde
av 63,4 miljarder kronor. I över 80 år har vi fått folk att känna sig hemma,
vilket faktiskt gör oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi inte varit
utan nöjda kunder. 2019 prisades vi för Bäst på Service i ServiceScore. Svensk
Fastighetsförmedling – mäklaren med koll på läget sedan 1937.
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