CITYMARK LEAD
Hitta hyresgäster
till dina lediga lokaler

en del av

CITYMARK LEAD

F Å I N F O R M AT I O N O M F Ö R E TA G S O M S Ö K E R N YA L O K A L E R

CITYMARK LEAD riktar sig till dig som fastighetsägare som letar efter
hyresgäster för dina lediga kommersiella lokaler och fastigheter.

MÅLGRUPP
Kartläggning av kommersiella hyresgäster inom
kontor, lager och produktion. Vi bearbetar företag
över 100 kvm / över 5
arbetsplatser i storstadsregionerna

4.500

Vi kontaktar löpande
företag för information
om deras LOKALSITUATION och behov. Vi hjälper
KOSTNADSFRITT företag
att söka lokaler

TELEFONINTERVJUER
varje månad

PROJEKT

Telefonbearbetning av skräddarsydd målgrupp för marknadsföring och mötesbokning

20.000
FÖRETAG
KONTAKTAS

1-2 ggr per år kontaktar
vi Vd eller lokalansvarig

900

1800

i vår databas per år

nya lokaler varje år

NYA FLYTTAR

CITYMARK

- en del av Byggfakta Group

FÖRETAG SÖKER

VI K ARTL ÄGGER
D EN KO MMERSIELL A H Y RE S GÄ S TM A RKNA D EN

Vi genomför 4.500 telefonintervjuer med företag varje månad.
Det betyder att vi, 1-2 gånger per år, pratar med beslutsfattare på 20.000 företag med målsättning att få information om företagens lokalsituation och behov. I samband med att vi hjälper hyresgästerna i deras lokalprocess, genererar vi skräddarsydda lokalsökningar till våra fastighetskunder. På så sätt kan vi på CityMark matcha lokalbehov mellan hyresgäster och fastighetsaktörer.

Få en omfattande översikt om företag som söker
nya lokaler - lokalbehov och befintlig situation:

Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô

Flyttdatum
Storlek (typ av lokal och arbetsplatser)
Område
Bransch
Nuvarande lokalsituation
Kontaktperson
Kommentarer

Anpassat för dig som fastighetsägare
CITYMARK LEAD är anpassat för fastighetsaktörer som söker hyresgäster till sina lediga lokaler
och fastigheter.
Som kund får ni selekterad information utifrån era behov. Vi kan selektera på parametrar som:

•
•
•
•

Geografi (uppdelade zoner inom Stockholm, Göteborg, Öresund samt Uppsala)
Lokaltyp (kontor, lager, produktion mm)
Arbetsplatser
Kvm

Cit yMark har de senaste 10 åren genererat 160.000 k vm
per år i ny tecknade hyreskontrakt åt våra kunder genom
denna produkt.

CITYMARK

- en del av Byggfakta Group

CITYMARK

D I N N O R D I S K A S A M A R B E T S PA RT N ER

CityMark är ett affärsinriktat nav mellan aktörerna på den

Vi vill erbjuda dig rätt företag, rätt kontaktperson i rätt tid. CityMark

kommersiella hyresgästmarknaden. Vi kartlägger, bearbetar

arbetar exklusivt på den kommersiella hyresmarknaden och har

och distribuerar kundnyttig information från den kommersiella

så gjort sedan 1991. CityMark är en del av Byggfakta Group som är

hyresmarknaden till fastighetsägare och leverantörer.

nordens största leverantör av bygg- och fastighetsinformation.

Vill du veta
vilka företag som letar
efter nya lokaler?
Ring
0651-760400
Tingsgatan 2 A
827 32 Ljusdal

info@citymark.se
www.citymark.se

