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PRISBELÖNTA MÄKLARE ÖPPNAR I
DANDERYD
Den 1a juni slog Mäklarringen upp portarna i Danderyd. Ägare till det nya kontoret är Andreas
Johansson som arbetat som fastighetsmäklare i fem år främst i Österåker och Vaxholm.
Andreas öppnar tillsammans med Georg Kanegärd som är en känd norrortsprofil med över 20
år som fastighetsmäklare och både Georg och Andreas har vunnit flertalet priser som bland
annat bästa säljare på Mäklarringens årliga prisutdelningsgala.
Mäklarringen är en rikstäckande medlemsägd kedja med kontor över hela Sverige samt i Spanien,
Cypern och Turkiet. När nu Mäklarringen öppnar i Danderyd så förstärker vi upp varumärket
ytterligare i Norrort.
-

Det finns stora fördelar med att tillhöra Mäklarringen, framförallt för kunderna. Vi kan erbjuda
kunderna en unik helhetslösning med offensiv marknadsföring av bostaden. Vi tror även att våra
verktyg i kombination med brett kontaktnät och etablerat samarbete från Stocksundsbron till
Norrtälje kommer gynna kunderna, säger Andreas Johansson, kontorsägare för Mäklarringens nya
kontor i Danderyd.

Marknaden i Danderyd är gynnsam och genom framgångsrika affärer vet vi att Mäklarringen kommer
att fortsätta ha Norrorts nöjdaste kunder.
-

Vi är mycket glada över att ha Andreas med i Mäklarringen. Han har god erfarenhet och har redan
många nöjda kunder. Andreas och hans medarbetare kommer till en början att utgå från butiken i
Täby men siktar på att ha en etablerad mäklarbutik med bra skyltläge innan årsskiftet. Norrort är
en expansiv marknad som vi tror mycket på, säger Mats Limnefelt, VD för Mäklarringen.

För mer information, kontakta:
Andreas Johansson, Kontorsägare/Mäklare, 070-964 04 35, andreas.johansson@maklarringen.se
Mats Limnefelt, VD Mäklarringen, 0705-94 38 89, mats.limnefelt@maklarirngen.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/danderyd

