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”Stor erfarenhet inom premiumsegmentet.”

Floragatan, Östermalm

Jag brinner för att ge säljaren de allra bästa förutsättningarna att få bäst betalt 
för sin bostad. Det är ett privilegium att få representera Skeppsholmen Sotheby’s 

International Realty och känna att företagets ambitioner matchar ens egna. 
Den mest kraftfulla marknadsföringen digitalt och i tryckt media kombinerat med vårt 
omfattande intressentregister är en oslagbar kombination för att hitta rätt kund till ett 

specifikt hem. 

Med 12 års erfarenhet inom premiumsegmentet och över 300 sålda hem är jag 
en trygg ledsagare i er största affär. Jag har under dessa år byggt upp ett stort 

kontaktnät av återkommande kunder som i sin tur rekommenderar mig för vänner 
och bekanta. Mina kunder värdesätter mitt personliga engagemang och driv att 
alltid göra mitt yttersta. Gediget och hårt arbete i varje del av försäljningen leder 
till högst slutpris. Mina köpare förmedlar ofta att de uppskattar min transparens, 

professionalism och tillgänglighet samt genuina vilja att de ska känna sig 
trygga i sin bostadsaffär.

Jag har studerat ekonomi vid Uppsala universitet och har en bakgrund från 
finansbranschen inom kapitalförvaltning och aktieanalys. Sedan 2008 har jag arbetet 

som fastighetsmäklare på Skeppsholmen Sotheby’s International Realty med 
förmedling av våningar i Stockholms innerstad. 

Som person är jag strukturerad och målmedveten och gör alltid saker helhjärtat. 
Erfarenheten från de flesta sammanhang i livet är att det är detaljerna som gör 

skillnaden och att den lilla extra turen oftast kommer först efter en rejäl arbetsinsats. 
Jag är uppväxt i ett litet fiskeläge på Västkusten där jag numera spenderar några 
veckor varje sommar. Jag bor sedan 16 år tillbaka på Östermalm och ägnar gärna 
fritiden åt löprundor på Djurgården, gymmet, restaurangbesök och resor. Övriga 

intressen är arkitektur, inredning, film och matlagning.   

Jag ser mycket fram emot att inleda en kontakt och tveka inte att höra av er till mig 
gällande en värdering eller frågor om bostadsmarknaden i stort. 

 
I denna broschyr följer ett urval av de drömboenden jag fått förtroendet 

att förmedla under den senaste tiden. 
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Vår försäljningsstrategi
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En oöverträffad marknadsföring i både print & digitalt

Här marknadsför vi ditt hem

Sotheby’s auktionshus

Vi erbjuder våra kunder det mest kraftfulla marknadsföringspaketet som branschen har att erbjuda både 
vad gäller tryckt och digital annonsering, vilket är en viktig del av en framgångsrik försäljningsstrategi.

Vår erfarenhet är att en kraftfull exponering av högsta klass är prisdrivande och en viktig del av en 
framgångsrik försäljningsstrategi. Detta i kombination med ett upparbetat intressentregister och vårt 

starka varumärke kommer ge de bästa förutsättningarna för en lyckad affär.

Förutom att vi annonserar ert hem på de ledande bostadssajterna som Hemnet, Blocket, Booli, Bovision 
och HittaHem, visar vi även upp det på vår hemsida Skeppsholmen.se med 160 tusen unika besökare 
varje månad, i SvD Magasinet med sina 500 tusen läsare, i Dagens Industri med 330 tusen läsare, GP 

med 239 tusenläsare samt i utvalda exklusiva livsstilsmagasin såsom HOOM, Tennismagasinet, Älskade 
Östermalm, Sköna Södermalm, Underbara Kungsholmen och Sagolika Vasastan m.fl.

På SvD.se med 1,6 miljoner unika besökare i veckan, på Di.se med 3,5 miljoner unika besökare i veckan, 
samt på SIR.com med 18,5 miljoner unika besökare årligen.

Dessutom på marknadens starkaste Facebookkonto med 48 tusen följare och på Instagram med 
våra 5.600 följare. Vi har även det mest kvalitativa kundregistret branschen har att erbjuda.

Våra nyhetsbrev går ut till 10 tusen exklusivt utvalda familjer samt till våra ständigt nya prenumeranter.

Sotheby’s Auktionshus grundades redan 1744 och har sedan starten blivit synonymt med 
hög servicenivå och konstnärlig expertis.  

 
Idag är företaget världens största och mest respekterade auktionshus. Numera förmedlar vi inte bara 
dyrgripar i form av konst och andra föremål. Sedan 1976 finns också Sotheby’s International Realty, 

världens ledande mäklarföretag inom premiumsegmentet.  
 

Sedan 2010 äger vi franchiserätten för Sotheby’s International Realty i Sverige. Så via oss på 
Skeppsholmen Sotheby’s International Realty når du inte bara den lokala marknaden, utan även hela 

världen, genom våra drygt 1,000 kontor i 70 länder.

Branschens starkaste marknadsföring




