Fastighetskampen – en perfect fastighetsmatch
https://www.fastighetssverige.se/artikel/fastighetskampen-en-perfect-fastighetsmatch-43543
Image not found or type unknown
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Sverige Milad Jafaei, ägare av Bolix Fastigheter, hade länge gått och funderat på en padel-tävling för fastighetsbranschen och nu har
han äntligen gjort slag i saken. Fastighetskampen har sett dagens ljus.
Den 1 september startar den nya stora branschturneringen i padel – Fastighetskampen. Ett stort antal lag bestående av branschpersoner kommer under
hösten/vintern att tävla i olika divisioner och så kommer allt mynna ut med en grand finale den 27 maj 2023 i Marbella i Spanien.<br><br> – Finalistparen
kommer att bjudas på resa, hotell och segermiddag samt förstås evig ära och berömmelse, säger Milad Jafaei.<br><br> Fastighetskampen kommer att spelas
på APC:s (Absolute Padel Club) tolv nya, moderna och WPT-klassade banor. APC är inte som vilken vanlig padel-anläggning som helst, man erbjuder även
co-working, konferensrum, fina lounge-ytor, padel-shop och mycket mer.<br><br> Vid anmälan ska varje lag ange vilken ranking-poäng man har så hamnar
man i rätt grupp, allt för att det ska bli jämna och roliga matcher för alla.<br><br> – Det ska bli kul att se vilka i branschen som är bäst på padel, är det
arkitekter, konsulter, ägare eller advokater? Svaret får vi i maj nästa år, säger Milad Jafaei.<br><br> Fastighetskampen är dessutom mer än bara en padelturnering för fastighetsbranschen. Det är också ett perfekt tillfälle för värdefullt nätverkande.<br><br> – Vi kommer ha ett antal nätverksträffar utmed vägen
där vi får tillfälle att träffa varandra samt lyssna till några av de mest kända profilerna i branschen, säger Milad Jafaei.<br><br>
<img src="/uploads/sponsored_articles/43543/bolix.jpg" width="100%"><br><br> Milad Jafaei har varit verksam i fastighetsbranschen i mer än tolv år.
2010 köpte han sin första hyresfastighet i Halmstad. 2020 gjorde han en exit och har sedan dess byggt upp Bolix Fastigheter med ett bestånd om 50 000
kvadratmeter kommersiella fastigheter under förvaltning i Göteborgsområdet.<br><br> Anmäl dig till Fastighetskampen <a
href="https://fastighetskampen.se/" target="_blank">här!</a><br><br> <i>Allt överskott från Fastighetskampen kommer att skänkas till Drottning Silvias
barnsjukhus.</i>
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