EFFEKTIV LOKALUTHYRNING
Med lokal närvaro

Söker du lokal eller nya hyresgäster?
Vi på Nordic PM hjälper fastighetsägare att fylla vakanser
och företag att hitta lokaler som passar både behov och
önskemål.
Vi vet att vägen till framgångsrik uthyrning går via personlig
kontakt och snabbfotat arbete på plats. Eftersom vår affärsmodell präglas av flexibilitet kan vi erbjuda ett heltäckande
uthyrningsansvar och enstaka punktinsatser.

Vår uthyrningsprocess
När vi hjälper till med uthyrning av lokaler agerar vi som
fastighetsägarens representant under hela uthyrningsprocessen – från objekts- och målgruppsanalys, marknadsföring
och visning till avtalsförhandling och kontraktsskrivning.

För oss är det en självklarhet att ha ett nära samarbete med
förvaltning och uppdragsgivare för att hitta bra lösningar och
tar hand om planering och kontakten med byggentreprenörer
i samband med hyresgästanpassningar.
Tack vare våra kompetenta medarbetare, med lång erfarenhet
inom såväl uthyrning och marknadsföring som fastighetsförvaltning, har vi ofta upparbetade kontakter som hjälper till
att matcha framtida hyresgäster med lediga lokaler.
Vi gör uthyrning på vårt sätt, effektivt och lönsamt!

Ett av våra kundcase – Solna Port
I Solna port, intill E4 vid Haga Norra i Solna, genomförde vi på Nordic PM tillsammans
med Cuschman & Walkefield ett antal uthyrningar om sammanlagt 9 000 kvm för vår
gemensamma uppdragsgivare Commerz Reals räkning.
Uthyrningen, som utgjorts av kontors- och restauranglokaler till hyresgästerna Oracle,
Qbranch, Ramirent och Restaurang Strix, bidrog till att blåsa nytt liv i fastigheten som
tidigare inrymde Skanskas huvudkontor.

Närvaro på nationell nivå
Vi har god kännedom om fastighetsmarknaden på ett
flertal orter och regioner. Vi är verksamma över hela
landet, från Malmö i söder till Luleå i norr, med huvuddelen av vår verksamhet förlagd till Stockholmsområdet
och Mälarregionen.
Bland våra uppdragsgivare under senaste åren återfinns
ett flertal välkända aktörer, som t ex. Hemfosa Fastigheter,
Offentliga Hus, NREP Nordic Real Estate Partners, Areim,
The Carlyle Group, Grosvenor, Commerz Real, Nyfosa,
Nordika Fastigheter, TAM Group, Stendörren, Estancia och
Union Investment med fler.

Om Nordic PM
Vi är fastighetskonsulter med lång erfarenhet och
bred kompetens inom fastighetsbranschen.
Vårt tjänsteutbud är huvudsakligen uppdelat i fyra
affärsområden: fastighetsförvaltning, lokaluthyrning,
fastighetsutveckling och fastighetstransaktioner.
För att jobba så effektivt och proaktivt som möjligt
skräddarsys varje uppdrag utifrån fastighetens och
kontorets specifika behov – därför kan vi garantera
högkvalitativa leveranser till konkurrenskraftiga priser.

Våra motton, ”Always on Site” och ”Vi förvaltar och
utvecklar fastigheter som om de vore våra egna”, avspeglar i korthet det synsätt och den metodik som
präglar hur våra medarbetare tar sig an det dagliga
arbetet med fastigheterna.
Vill du veta mer om hur Nordic PM jobbar och hur vi
kan hjälpa er? Vi berättar gärna mer om hur vi kan
skräddarsy våra servicetjänster för att effektivisera
och förenkla din vardag.
Kontakta oss så berättar vi mer!
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