
SERVICETJÄNSTER FÖR KONTOR
Ett avtal - En kontakt - En faktura



Vi på Nordic PM kan hjälpa till med att samordna en mängd 
olika servicetjänster och produktleveranser för ert kontor.

Istället för att hålla reda på olika avtal och leverantörer får 
du en paketerad leverans från oss, denna kan skalas upp eller 
ned under avtalstiden, beroende på hur era behov och förut-
sättningar förändras. 

Våra inköpare och kundansvariga har mångårig branschvana 
och handlar kontinuerligt upp nya och bättre ramavtal via 
kvalitetssäkrade och stabila leverantörer. Vi jobbar hela tiden 
för kostnadsbesparingar, förbättringar och flexibla villkor för 
våra helhetskunder.
       

ETT AVTAL 
EN KONTAKT 
EN FAKTURA

Vi hjälper er hitta rätt leverantör
Då vi redan finns på plats i många fastigheter har vi helt andra 
möjligheter än andra utspridda aktörer med fokus på hållbarhet 
och miljö.

Vår process för att hitta rätt leverantör 

Vi går kostnadsfritt igenom era behov och den service och  
leverans ni betalar för idag. Vi samlar in alla underlag och 
avtal för att sedan göra en tydlig jämförelse som visar vad  
ett samarbete med oss skulle innebära.  
 
Om ni sedan vill anlita oss sköter vi självklart hela bytespro-
cessen – vare sig det är på ett område eller en helhetsleverans!



● Lokalvård

● Kaffemaskiner

● Konferensrum & Teknik

● Skrivare

● Reception & Bemanning

● Återvinning

● Frukt & Växter

● Mattservice

● Vaktmästartjänster 

● Byggservice 

● SBA & Brandskydd

● Laddstolpslösningar

Tjänster vi gärna hjälper till med

BIOVATION PARK SÖDERTÄLJE: “Partnerskapet för att driva 
Life Science Co-Working konceptet har fungerat över förvän-
tan. Allt från konferensrummen, printlösningen och kaffe-
maskinerna till bokningssystem, receptionsdrift och städningen 
kan vi enkelt anpassa och samla allt på ett enda driftavtal. 
Man märker att Nordic PM har ett mer långsiktigt och annor-
lunda tänk när det gäller samarbeten än de mer säljinriktade 
leverantörer vi arbetat med tidigare.” 

Biovation Park i Södertälje förvaltar och utvecklar forsknings-
arvet från Astra Zeneca och driver ett av landets ledande 
co-workingkoncept för life science och företag inom läkeme-
delssektorn. 

OFFENTLIGA HUS: ”Då vi tidigare satt med en uppsjö olika 
avtal, kontakter och fakturor underlättade det enormt att 
kunna samla allting på ett skalbart avtal. Vi har fått hjälp med 
allt – oavsett om det rör städning och fönsterputs till skrivare 

Citat från några av våra kunder
och växtservicen får vi snabba svar och kan med kort varsel 
beställa extra tjänster eller göra ändringar. Vi kan varmt rekom-
mendera Nordic PM på kontorsservice!”  

Offentliga Hus startade 2011 och är ett av Sveriges ledande 
fastighetsbolag inom samhällsfastigheter och är verksamma i 
110 kommuner. 

SANECO BYGG: ”Vi har expanderat snabbt och vår organisa-
tion genomsyras av snabba beslut och raka puckar – därför är 
vi extremt nöjda med Nordic PM som på ett kostnadseffektivt 
sätt hjälpt oss med kontorsdriften. Att vi även kan bolla fastig-
hetsrelaterade frågor med dem som, lösningar för laddstolpar, 
har också underlättat enormt!”  

Saneco Bygg är ett snabbväxande bygg och entreprenadföre-
tag med 60 anställda och 2 st kontor och erbjuder allt inom 
bygg och ROT-arbeten.



0771-40 46 40 | info@nordicpm.se | nordicpm.se 

Vi är fastighetskonsulter med lång erfarenhet och bred 
kompetens inom fastighetsbranschen. 

Vårt tjänsteutbud är huvudsakligen uppdelat i fyra affärs- 
områden: fastighetsförvaltning, lokaluthyrning,fastighets-
utveckling och fastighetstransaktioner.  
 
Vi kan även hjälpa till med att samordna en mängd
servicetjänster och produktleveranser för kontoret.

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”, av- 
speglar 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 med service-
tjänster för kontor och hur vi kan hjälpa er, berättar jag
gärna mer om hur vi kan skräddarsy vårt erbjudande
för att effektivisera och förenkla din vardag.

Kontakta mig redan idag 
Joel Uvesjö, 070 - 816 35 55 
joel.uvesjo@nordicpm.se

Om Nordic PM


