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Jag har lång erfarenhet av mäkleri och har sålt åtskilliga villor, sjöställen, 
fritidshus och gårdar, på såväl fastland som öar i Stockholms skärgård, 

pratat med ännu mer kunder och fått lika många erfarenheter. 

Kunskap som jag kommer använda både klarsynt och effektivt för att 
ni skall bli 100% nöjda. Lägg sedan till Skeppsholmen Sotheby’s starka 

varumärke med mäklarbranschens i särklass bästa marknadsföring.

Skall du sälja ditt sjöställe, gård, villa eller ett har ett hus uppe i den 
svenska fjällvärlden och som är något utöver det vanliga är du 

välkommen att kontakta mig.

Min bakgrund är 21 års erfarenhet som fastighetsmäklare varav 10 år som 
franchisetagare för ett av Stockholms mest attraktiva områden.

I denna broschyr följer ett urval av de drömboenden jag har 
fått förtroendet att förmedla under senaste tiden. 

Skeppsholmen.se

Fastighetsmäklare
076-769 64 00 
joachim.s@sothebysrealty.se

”Tjugoett års erfarenhet 
som fastighetsmäklare.”

Åkersbergavägen, Österskär



Arholma, Norrtälje

Krokholmen, Värmdö

Götavagen, Djursholm

Virauddsvagen, Viggbyholm



Eriksbergsvägen, Djurö

Trehörningen, Nynäshamn

Siarö Gård, Ljusterö

Virauddsvagen, Viggbyholm



Huvudskär, Dalarö Villa Tottebo, Åre

Björnen-Örnen, ÅreEngelska Villan, Åre



Skeppsholmen.seSkeppsholmen.se

1,000 23,000 70
Kontor Fastighetsmäklare Länder

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



   

      

  


