Vi har nordens största och, törs vi påstå, intelligentaste
databas över hyresmarknaden i storstadsområdena:
Stockholm, Göteborg och Skåne.

Vi anpassar informationen till
den profil du önskar.

CityMark genomför över 50 000 intervjuer per
år med lokalansvariga på över 20 000 företag

Intressen och visningar till era lokaler!
CityMark Projekt...
...är en mycket effektiv och snabb lösning för att
finna exklusiva prospekt till din lediga lokal eller
fastighet.
Tillsammans tar vi fram rätt målgrupp för de
aktuella objekten.
Vi selekterar företag ur databasen enligt överens
komna kriterier, t.ex. kontraktsutgång, lokaltyp
och lokalstorlek.

Presentation av aktuella objekt och mycket
detaljerade intervjuer genomförs. Du får löpande
information om företag som visat intresse om just
ert aktuella objekt.
Efter avslutat projekt redovisas genomförda
intervjuer innehållande fullständig dialog och
intressegrad.

Processen i ett projekt
Fas 1

Förberedelser
med intelligens
Fas 2

Genomförande
med intelligens
Fas 3

Rapportering
med intelligens
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Uppdragsgivaren och CityMarks
projektledare fastslår villkoren
för det aktuella projektet.
CityMark verkställer sökningarna
i Nordens största och
intelligentaste databas...

...Sökningen ger ett unikt underlag
av presumtiva hyresgäster,
styrt utifrån t.ex. kontraktsdata,
antal anställda, yta och verksamhet...

...CityMarks kommunikatörer
extrautbildas speciellt för varje
projekt enligt en modell som
utarbetas av uppdragsgivaren
och CityMark.

Ett projekt hanteras i tre delar.
När målgruppen är definierad
skickas ett intressebrev. I och
med att alla i målgruppen fått
intresseväckaren startar införsäljningen
av lokalen/fastigheten...

...intervjuerna genomförs
av rutinerad och erfaren
personal med spetskompetens
att kommunicera med
kommersiella hyresgäster...

...varje enskilt projekt leds av
en projektledare som löpande
rapporterar och finjusterar
projektet/urvalet i samråd med
uppdragsgivaren.

Vi rapporterar projektet i tre
steg: presumtiva hyresgäster
som visar intresse direkt rapporteras
omgående till uppdragsgivaren...

...när uppdraget är slutfört får
uppdragsgivaren en omfattande
slutrapport innehållande all
statistik, diagram och
kommentarer rörande
intresset för lokalen/fastigheten..

...slutrapporten är inte bara ett
kortsiktigt verktyg för att få
hyresgäster. Dokumentet fungerar
även som ett långsiktigt strategiskt
planerings/analyserings
underlag för lokalen/fastigheten.
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