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Philip började att arbeta på Skeppsholmens Fastighetsmäkleri 2015 i 
samband med att han avslutade sin civilekonomexamen. Han började då som 

mäklarassistent samtidigt som han läste till ett antal kurser för att få en ytterligare 
examen och kunna bli registrerad fastighetsmäklare. Philip är uppvuxen i mitten 
av Småland, Växjö men har varje sommar varit på plats på västkusten och utgått 
ifrån Båstad. Detta innebär att han har en väldigt god lokalkännedom från norra 

Falkenberg till södra Helsingborg som också är kontorets marknadsområde. Med 
anledning av Philips anknytning till Växjö har han också fått ett huvudansvar över 
Småland, Blekinge och vissa andra delar av Skåne som idag inte täcks upp av våra 
befintliga kontor med inriktning mot exklusivare och annorlunda objekt. Allt från 

den stora gården till den mindre lägenheten.
 

Philip har tidigare arbetat på olika typer av företag inom försäljningsbranschen 
samtidigt som han är uppväxt i en företagarfamilj där han sen liten ålder fått hjälpa 
till med olika sysslor. Detta har påverkat han på ett mycket positivt sätt på många 
plan, då han både har lätt för att lära sig nya saker samt är van vid att vara effektiv, 
noggrann, självgående samt vet vikten av att ta väl hand om sina kunder. Philip är 
en ordningsam och strukturerad person som alltid strävar efter att göra sitt bästa 

samtidigt som han älskar att göra affärer. 

På fritiden älskar Philip att resa, vara på sjön och hålla på med alla typer av 
bollsporter, men främst golf, tennis och padel. Han älskar också att umgås i stora 
sociala sammanhang med både familj och vänner. Efter gymnasiet började Philip 

att spela golf på professionell nivå samtidigt som han då bodde nere i Marbella 
under några år. Philip bor både i Båstad, Växjö och vissa kortare perioder nere i 

Marbella under vinterhalvåret. 

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

Skeppsholmen.se

Fastighetsmäklare
073-982 80 06 
philip.p@sothebysrealty.se

”Älskar att göra affärer”
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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




