Emma, Einar, Therese, Filip och Jimmy. Linköpings mest rekommenderade mäklare.
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De 5 mest rekommenderade mäklarna i
Linköping är SkandiaMäklare
När HittaMäklare presenterade listan över Linköpings mest rekommenderade
mäklare under det första kvartalet 2020 visade det sig att alla i topp fem är
SkandiaMäklare.
Emma Borgström som står högst upp på pallen kammade även hem segern
som den mäklaren med flest försäljningar och mäklaren med högst
försäljningsvärde i Linköping.
Hur lyckas man med en sådan prestation?

- Jag älskar verkligen mitt jobb och mina kunder, det är min stora motivation
till att vilja prestera ännu bättre dag för dag. Det ska vara roligt att gå till
jobbet, och jobbar man med något som man brinner för och jobbar hårt, då
brukar det löna sig. Jag försöker ta tillvara på varje försäljningstillfälle och jag
tar aldrig en affär för givet utan gör alltid det lilla extra för mina kunder. Det
är det som till största del har varit min fördel i mitt arbete.
Här är Emmas tre bästa tips vid en bostadsförsäljning:
1.

2.

3.

Förbered inför fotografering! Se till att noggrant förbereda din
bostad inför försäljning. Här är jag extremt hård med mina
kunder och ger alltid tips på hur man kan maximera
försäljningspriset genom värdehöjande åtgärder. Det kan vara
allt från att man behöver måla om en vägg till styling inför
fotografering och visning. Möblera om ett rum kan ibland göra
stor skillnad.
Bostadens bästa egenskaper! Har man en lägenhet med en stor
härlig uteplats? Eller ett hus med en lummig tomt? Se till att
fotografera bostaden nu under vår/sommar när trädgården är
som finast. Vår och sommarbilder kan göra otroligt mycket med
ett slutresultat till försäljningen just prismässigt.
Utgå ifrån dina egna behov! Vad är viktigast för dig vid en
försäljning? Är det bra bilder? Ett högt slutpris? En bra annons?
En duktig och kunnig mäklare som återkopplar mycket? Utgå
alltid från dig själv och dina önskemål. En försäljning skall alltid
kännas trygg och rätt.

SkandiaMäklarna startade 1980 med ett kontor på Östermalm i Stockholm.
Idén var att erbjuda tjänster med högre kvalitet än andra i branschen. Sedan
1992 har företaget växt på franchisebasis. Idag är SkandiaMäklarna ett av
Sveriges största fastighetsmäklarföretag med cirka 520 medarbetare på 110
kontor. Företaget förmedlar privatboende, dvs. villor, bostadsrätter och
fritidshus, samt kommersiella fastigheter, gods, gårdar och lantbruk med
verksamhet i Sverige, Spanien och Portugal.
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