CITYMARK MOVE
Vi vet vilka företag som tecknat
kontrakt och står inför en framtida
flytt eller nyetablering

en del av

CITYMARK MOVE

F Å I N F O R M AT I O N O M F Ö R E TA G
S O M K O M M E R AT T F LY T TA E L L E R N Y E TA B L E R A

Vill du veta vilka företag som ska flytta och när? CITYMARK MOVE vänder sig
till dig som erbjuder produkter och tjänster i samband med en företagsflytt

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.

All nödvändig information om företag som tecknat nytt hyreskontrakt och ska flytta, nyetablera
eller förändra befintlig lokalyta:

Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô

Tidpunkt för flytt
Lokaltyp
Framtida adress
Uppgiftslämnare
Antal anställda
Bransch
Övriga kommentarer

Anpassat för dig som leverantör
CityMark erbjuder leverantörer den högsta nivån av händelsebaserad data för marknadsföring
och proaktivitet. CityMark erbjuder stor kunskap om den kommersiella hyresgästmarknaden i
storstadsregionerna. Vi kartlägger potentiella hyresgäster och hjälper till att matcha dem med
er och era produkter och tjänster. Detta genom att intervjua beslutsfattare och lokalansvariga
angående deras lokalsituation och framtida behov. Vi hjälper er att nå rätt företag, rätt person i
rätt tid!
CityMark move hjälper er att optimera ert säljarbete och stödjer er i er strategiska planering för
att ni ska utnyttja säljtiden på bästa sätt och hitta rätt kunder. Vi är dina ögon och öron mot
marknaden.
Våra tjänster är en del av er framgång!

Cit yMark med produkten MOVE erbjuder er på ett enkelt
och ef fektiv t sätt skapa nya af färsmöjligheter.
Vi har 78% kundnöjdhet för tjänsten MOVE.

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
flyttar till ny lokal
eller nyetablerar?
Ring
0651-760400
Tingsgatan 2 A
827 32 Ljusdal

info@citymark.se
www.citymark.se

