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Colliers, det självklara valet inom Industri
& Logistik
Colliers har länge haft en ledande specialistkunskap inom logistikområdet.
Förra veckan släpptes vår Logistikrapport med tillhörande event i både
Stockholm och Göteborg, där vi bland annat bjudit in en av våra
internationella kollegor- Director Karel Stransky. Våra inbjuda kunder
fick både svenska, nordiska och internationella analyser av nuläget och
framtiden. Ta del av vår rapport här.
Som ett led i att ytterligare stärka vår expertis inom Industri och Logistik har
vi nu anställt Anders Johansson. Anders har en lång erfarenhet av att arbeta
med Industri och Logistik och har bland annat varit med att starta upp både
Pegasus Real Estate och Relier Real Estate. Dessförinnan arbetade han på
Collliers i Göteborg, även då med Industri & Logistik. Anders utgår från vårt
Stockholmskontor, men ansluter sig till vårt befintliga I&L-team som arbetar
över hela landet.
Dan Törnsten, VD: " Anders har ett stort nätverk över hela Sverige och med
sin erfarenhet av både uthyrning och transaktion inom Industri & Logistik är
han en stor tillgång till våra team på Uthyrning och Capital Markets. Vi
välkomnar Anders tillbaka till Colliers!"

Om Colliers International Sverige
Colliers International är ett ledande företag inom global fastighetsrådgivning
präglat av entreprenörsanda. Vårt svenska team består av 40 experter som
arbetar med att öka lönsamheten för investerare, fastighetsägare, byggherrar
och hyresgäster. Genom vår goda expertis och höga servicenivå skapar vi
effektiva lösningar som hjälper våra kunder att uppnå framgång snabbare.

Colliers experter erbjuder kvalificerad kunskap inom Transaktionsrådgivning,
Uthyrning, Corporate Solutions samt Förvaltning. Tack vare vår starka
utveckling på marknaden har vi nu även nöjet att kunna erbjuda våra kunder
försäljning av nyproduktion-bostäder.
Med kontor i Stockholm och Göteborg samt ett starkt skandinaviskt
samarbete ser vi till att våra kunder får professionell rådgivning inom alla
delar av fastighetsmarknaden. Den starka globala organisationen stöder
Colliers International i Sverige, som är en privatägd fastighetsrådgivare.
För de senaste nyheterna från Colliers International Sverige, besök colliers.se
eller följ oss på LinkedIn och Instagram.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Om Colliers International Group
Colliers International Group Inc. (NASDAQ and TSX: CIGI) är globala ledare
inom kommersiella fastighetstjänster med mer än 15 000 anställda i 68
länder. Med en företagsam kultur tillhandahåller Colliers anställda ett
komplett utbud av tjänster till hyresgäster, ägare och investerare världen
över. Tjänsterna är strategisk sälj- och köprådgivning, uthyrning, globala
verksamhetslösningar, fastighets- och tillgångsförvaltning,
arbetsplatslösningar, hotellförsäljning- och rådgivning, rådgivning- och
värderingstjänster, marknadsanpassad research och insiktsfulla
konsulttjänster.
För de senaste nyheterna från Colliers, besök Colliers.com eller följ oss på
LinkedIn och Facebook.
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