mellanman
- utvecklar bostadsaffären -

TJÄNSTEN SOM HJÄLPER DIG ATT SNABBT
FÅ KONTAKT MED RÄTT FASTIGHETSMÄKLARE

Tjänsten är helt gratis! Så här gör du!
Du fyller i din kontaktinfo
Avser det en försäljning en bankvärdering eller en marknadsvärdering?
Bostadens ort , adress och stadsdel/bostadsområdet
Kort information om bostaden (se mer på nästa sida).
Gör ett eget val av en eller flera mäklare som du blivit rekommenderad?
Du får snabbt svar från 3-4 lokala fastighetsmäklare med ett erbjudande.
- ANALYS - RISKMINIMERING - KVALITETSSÄKRING - VÄRDESKAPANDE -

Mellanman.se är en ny tjänst från Fastitia
som med ett helhetsperspektiv tar pulsen
på bostadsaffären för att se hur man skulle
kunna förbättra och utveckla den för alla
involverade parter.
Mellanman.se uppdateras löpande.

- RÄTT KVALITET - RÄTT EKONOMI - RÄTT INFORMATION -

För mer information: Mellanman.se - E-post: info@fastitia.se - Tel: 070-223 60 59
Copyright Fastitia.
Denna tjänst skyddas genom lagen om Upphovsrätt
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Med mellanman.se får du marknadens
bästa stödtjänst för riskminimering och
värdeskapande i dina bostadsaffärer!

mellanman
- utvecklar bostadsaffären -

Gör så här för att välja rätt mäklare
Fyll i din kontaktinformation? (namn - e-post - telefon)
Försäljning idag? - Bankvärdering? - Fri värdering?
Boendeform? - Antal RoK? - Yta i kvm?
Bostadens ort? - Stadsdel/Bostadsområdet?
Bostadens standard? Betyget 1-5?
Övrig information av vikt för en mäklare?
När och hur du vill bli kontaktad?
Vad du vill se som bifogat material i ett svar?

Tjänsten är helt gratis!
Ge oss gärna er feedback på hur ni upplever
tjänsten och ge gärna dina förslag till
förbättringar av tjänsten mellanman.se
Se vår träffsäkra analystjänst Boanalys
Se vår unika prenumerationstjänst (inom kort)

- ANALYS - RISKMINIMERING - KVALITETSSÄKRING - VÄRDESKAPANDE -

Mellanman.se är en ny tjänst från Fastitia
som med ett helhetsperspektiv tar pulsen
på bostadsaffären för att se hur man kan
förbättra och utveckla den med värde för
alla involverade parter.

- RÄTT KVALITET - RÄTT EKONOMI - RÄTT INFORMATION -

För mer information: Mellanman.se - E-post: info@fastitia.se - Tel: 070-223 60 59
Copyright Fastitia.
Denna tjänst skyddas genom lagen om Upphovsrätt
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Använd alltid vår tjänst
VÄLJ RÄTT MÄKLARE
vid försäljning & värdering av bostäder!

