Pressmeddelande 5 april 2019

Kvartalets mest rekommenderade mäklare
Rekommendationssajten Reco.se har tagit fram listan på de mest rekommenderade mäklarna under årets
första kvartal. Toppar listan gör Kristian Ceylan från Svensk Fastighetsförmedling i Jönköping. Tio i topplistan baseras på rekommendationer från både på köpare och säljare. Det gör att man som konsument få en
mer uppriktig och omfattande bild av mäklaren och kan känna sig än mer trygg i valet av sin mäklare.
På reco.se ges konsumenter möjligheten att hjälpa varandra att hitta bra leverantörer och samtidigt undvika de
dåliga. Köpare och säljare sätter betyg på mäklaren de antingen köpt via eller sålt med och skriver även en
rekommendation.
-

Jag går in i varje affär med stor ödmjukhet och är lyhörd, vilket jag tror är betydelsefullt i rollen som
fastighetsmäklare idag. Jag ser även till att hålla vad jag lovar. Med en omgivning som har sunda
värderingar och fantastiska kollegor så ges jag rätt förutsättningar att leverera till mina kunder. Jag har
arbetat som mäklare i endast två år så rekommendationer är viktigt för mig ur flera aspekter. Det är
framför allt ett kvitto på att mina kunder är nöjda och att mitt arbetssätt är rätt. Jag vill tro att mina
kunder rekommenderar mig tack vare att jag genomför mina försäljningar med stor noggrannhet, hög
kvalité och med mycket kommunikation med de involverade parterna. Hittills i år har jag förmedlat 29
affärer. Att göra många affärer är givetvis roligt, men jag har också ett högt kundfokus vilket leder till
nöjda kunder och många rekommendationer, säger Kristian Ceylan, Svensk Fastighetsförmedling i
Jönköping.

-

Bostadsmarknaden har ju en tid präglats av tuffare villkor både för mäklare, köpare och säljare. Därför
är det kanske viktigare än någonsin för mäklarna att deras kunder tar sig tiden att skriva
rekommendationer. Och det är roligt att se att köpare och säljare är så nöjda med sin mäklare, säger
Tobias Basilius, vd på Reco.se.

Topp-10 lista: De mest rekommenderade mäklarna Q1 2019
Namn

Företag

Antal Reko

Snittbetyg
2018*
4,90
4,81
4,96
4,92
5,00
4,83
4,74
5,00
4,85
4,95

Snittbetyg
just nu
4,80
4,80
4,80
4,80
5,00
4,90
4,80
5,00
4,90
4,80

31
Kristian Ceylan
Svensk Fastighetsförmedling Jönköping
27
Gustav Sandberg
Svensk Fastighetsförmedling Jönköping
25
Carina Röjland-Lindberg
Fastighetsbyrån Borås
25
Jonas Uhlbäck
HusmanHagberg Södermalm & Gamla Stan
24
Malin Fingal
Svensk Fastighetsförmedling Norrköping
23
Joe Maatouk
Bronze Fastighetsförmedling
23
Philip Stråkander
Fastighetsbyrån Linköping
21
Jens Bergenström
Svensk Fastighetsförmedling Borlänge
20
Gustav Larsson
HusmanHagberg Haninge Västerhaninge
19
Tommy Nordström
Svensk Fastighetsförmedling Kungsbacka
*I de fall flera mäklare har fått lika många rekommendationer avgörs vem som får utmärkelsen på den mäklare som också
har högst snittbetyg.
För ytterligare information var vänlig kontakta:
Tobias Basilius, vd på Reco.se
Tfn: 070-778 81 62
Email: tobias.basilius@reco.se
Recos pressrum: http://info.reco.se/pressrum
Bank-ID
Reco.se utlovar riktiga rekommendationer och omdömen om företag från tidigare kunder. För att kunna verifiera och
säkerställa riktigheten införde reco.se nykligen krav på identifikation och implementerade BankID. Med införandet av
BankID säkerställs att det är en verklig person bakom varje omdöme vilket gör att man som konsument kan lita på att de
rekommendationer och omdömen som ligger på reco.se är riktiga.

Mest rekommenderade mäklare
I urvalet för mest rekommenderade mäklare ingår samtliga mäklare på Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling, Erik
Olsson, Husman Hagberg, MOHV, Svenska Mäklarhuset, Våningen & Villan samt delar av mäklarkåren inom
Skandiamäklarna, Notar, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Mäklarringen, Mäklarhuset, Svenska Mäklarhuset. Därtill
varumärken med enstaka mäklarkontor.
Om Reco.se
Reco.se är Sveriges största oberoende rekommendationssajt där kunder beskriver sina tidigare erfarenheter av olika
företag. Med hög integritet och en ständig strävan efter objektivitet låter Reco.se tidigare kunder berätta vad de verkligen
tycker om olika företag utan att censurera eller plocka bort omdömen när de är mindre fördelaktiga. Varje månad
upptäcker och granskar ca 200.000 besökare vilka företag som levererar på kundernas förväntan innan de väljer att
kontakta ett företag. Reco.se startade 2007 och har idag cirka 500 000 kundrekommendationer spritt över ett 60-tal
branscher.

