
Vi har förmedlat bostäder i 46 år.



Riksmäklaren Uppsala
Vi har engagerade medarbetare, som tillsammans gör 
sitt allra yttersta för att leverera en flexibel och 
modern mäklartjänst utöver det vanliga. 

• I Uppsala grundades Riksmäklaren 1994.

• Vi är ett av de marknadsledande mäklarföretagen.

• Genom vår erfarenhet av att förmedla bostäder har vi 
skapat en mäklartjänst som gör att både du och din 
köpare får den trygghet, kunskap och tillgänglighet 
som krävs för ett bra resultat. 

• För oss är fastighetsmäkleri ett förtroendeuppdrag 
som handlar om att vi finns där för dig i livets alla 
faser som en mäklare genom livet. Alltifrån den första 
bostaden till drömvillan eller fritidshuset. 

Riksmäklaren - Mäklaren genom livet

www.riksmaklaren.se/uppsala

M Ä K L A R E N  G E N O M  L I V E T



Eva Brevemark

Min erfarenhet i kombination med min 
personlighet har gjort att det i mina  
rekommendationer ofta förekommer ord 
som; glad, positiv och väldigt effektiv.

Läs mer om mig
www.riksmaklaren.se/uppsala/medarbetare/ 
eva-brevemark

M Ä K L A R E N  G E N O M  L I V E T



• Vi har en modern och flexibel mäklartjänst. 

• Jag och mina kollegor håller hög standard i vårt arbete.

• Jag är engagerad, lojal och kunnig. 

• Jag värnar om alla relationer med mina kunder vilket är 
nyckeln till en framgångsrik försäljning. 

• Jag strävar efter att alla ska vara 100 % nöjda. 

• Jag försöker att vara så tillgänglig som möjligt. Oavsett 
om det är dag, kväll eller helg.  

Läs mina omdömen på

Vad beror min 
kundnöjdhet på?
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Säljklar med 
Riksmäklaren Plus
Få en bra start på försäljningen!  
Börja annonsera din bostad som en  
kommande försäljning (rm+) för att  
nå ut tidigt till de kunder som gjort en 
bevakning på liknande bostäder.

Besök i er bostad
Tillsammans med dig går vi igenom
bostadens skick och värde.

Styling
Vår samarbetspartners ger dig tips  
inför fotografering och visning.

Fotografering
Vår professionella fotograf tar bilder 
som sedan används i marknads-
föringen av din bostad.

Bostads - 
presentation
Presentation som används i  
marknaföringen av din bostad.

Marknadsföring
Vi hittar fler spekulanter med en  
modern marknadsföring.

Visning
Öppna eller bokade visningar. 
Vår mäklartjänst är flexibel!

Budgivning,  
kontraktsskrivning
Du får fortlöpande info om bud- 
givningen. Den kan också följas på  
riksmaklaren.se 

Tillträde
Ekonomisk slutuppgörelse med  
köparen.

Mäklaren genom  
livet
Hårt arbete i kombination med ett  
stort hjärta.

Riksmäklarenmetoden



Vår marknadsföring ger 
dig bättre betalt
Vi har noga valt ut de kanaler som ska ge dig bättre 
betalt. Vi vet att den bästa effekten av marknadsföring 
ges när flera kanaler kombineras.

Ingår i vår mäklartjänst: 

• Din bostadsannons marknadsförs i diverse digitala 
kanaler så som Riksmäklarens hemsida, Boneo.se, 
Booli.se, Bovision.se, HittaHem.se.

• Vi marknadsför din bostad digitalt i Bostadsboxen på 
Unt.se. 

• Vi annonserar din bostad på Facebook.se och 
Instagram.se där annonserna målgruppsanpassas. 

M Ä K L A R E N  G E N O M  L I V E T



Vår marknadsföring ger 
dig bättre betalt
Vi rekommenderar:

• Att du annonserar din bostad på Hemnet.se.  
Eventuellt kan extra annonsering som Raketen,  
Hemnet Plus och hemnet Premium vara aktuellt. 

• Möjlighet finns att köpa till extra annonsering i vår 
Bostadsbox på Expressen.se, Di.se, Dn.se.

M Ä K L A R E N  G E N O M  L I V E T

rm+




