Bästsäljande mäklarna finns i Costa Blanca
I år firar Mäklarringen 35 år. I samband med ett stort galafirande i Stockholm i januari
delades priser ut till de medarbetare som imponerat mest under 2015. Mäklarna i Costa
Blanca belönades med utmärkelsen Årets kontor för högst omsättning av kedjans 65
kontor i Sverige och Utlandet.
Inför hundratals jublande kollegor fick pristagarna i Costa Blanca ta emot fina utmärkelser på
scenen i samband med Mäklarringens 35-årsgala på Mariott Courtyard i Stockholm. Mäklaren
Kent Sjöblom och hans kollegor belönades med priset Årets kontor då han och kollegorna i
Costa Blanca hade högst omsättning av alla 65 kontor i Mäklarringen-kedjan, både i Sverige
och i Utlandet. Under 2015 ökade Costa Blanca-kontoret sin omsättning med 20 % mot
föregående år. Utöver detta expanderar de och invigde 1a januari ett till kontor i centrala
Torrevieja.
- Spanien har återigen en välmående bostadsmarknad och svenskarnas intresse för att köpa
bostad i Costa Blanca är större nu än på länge. Bland annat är andelen nyproduktionsprojekt
här fler än på många år och framtidstrenden ser mycket stark ut. Tillsammans med alla
duktiga kollegor i Costa Blanca är det förklaringen till att vi vinner priset, säger Kent
Sjöblom, kontorschef Mäklarringen Costa Blanca.
Här är alla pristagare: http://www.mynewsdesk.com/se/maklarringen/pressreleases/aaretsmest-imponerande-maeklare-1303867
Om priset
Varje år delar Mäklarringen ut priser till de medarbetare som imponerat mest under det
gångna året. Som underlag till priserna används bland annat försäljningsstatistik och
Mäklarringens löpande kundenkät. Där får kunderna bland annat svara på hur de uppfattar sin
mäklare och sitt lokala mäklarkontor.

För mer information kontakta:
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Mats Limnefelt, VD Mäklarringen
Tel: 0705-94 38 89
E-post: mats.limnefelt@maklarringen.se

Mäklarringen bildades 1981 och är en av få rikstäckande och medlemsägda mäklarkedjor i landet. Idag har
kedjan närmare 65 butiker över hela Sverige samt butiker i Spanien, Cypern och Turkiet. I över 35 år har vi
hjälpt våra kunder med trygga bostadsaffärer. Alla våra mäklare är specialister på sin lokala marknad. Läs mer
på www.maklarringen.se/boiutland

