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kontorsmarknadens nya mötesplats - Stora Kontorsdagen. Missa inte eventet på Grand Hotel i S
I dag stänger anmälan till kontorsmarknadens nya mötesplats - Stora Kontorsdagen. Missa inte eventet på Grand
Hotel i Stockholm nu på torsdag.
Publicerad den 6 November 2017
Stora Kontorsdagen Ellinor Persson (moderator), Ingemar Rindstig (expertkommentator), Tony Brown, Lars Edberg, Göran Garberg,
Therese Rattik, Ola Serneke, Marie Bucht, Tomas Krywult, Sebastian God, Arvid Lindqvist, Andreas Malmsäter, Linn-Marie Nordh,
Karin Ståhl, Anna Nyberg, Anders Nyström, Ulrika Rosén, Olof Röhlander (inspirationstalare), Charlotte Vikström och Patrik
Åström. Där har du talarna till torsdagens premiärupplaga av Stora Kontorsdagen. Anmälan stänger i dag.
Stora Kontorsdagen är ett helt nytt seminarium som fokuserar helt och hållet på marknaden för, och utvecklingen av, kontorsmarknaden. Mötesplatsen riktar
sig till investerare, ägare, mäklare, konsulter, arkitekter, designers, entreprenörer, utvecklare, advokater, finansiella aktörer med flera som i tjänsten kommer
i kontakt med kontorsmarknaden.<br /> <br /> Bland de representerade företagen under dagen märks: Castellum, AMF Fastigheter, Vasakronan, Varma,
Savills, Klövern, Hufvudstaden, Colliers, Areim, Serneke, Catella, Moelven Modus, M&G Real Estate, New Property, Novi Real Estate, Fabege, Pembroke
Real Estate, AFA Fastigheter, Kungsleden, Caverion, Veidekke, Skanska, Sankt Kors, Nordic and Baltic Property Group, Peab, Länsförsäkringar,
Wingårdhs, Akademiska Hus, Locum och många fler.<br /> <br /> På Stora Kontorsdagen blir du uppdaterad på det allra senaste inom kontorsmarknadens
alla aspekter samtidigt som du får gott om tid för att knyta nya, värdefulla kontakter.<br /> <br /> Missa inte att anmäla dig till kontorsmarknadens nya
mötesplats på Grand Hotel nu på torsdag den 9 november – anmäl dig här! (Senast i dag måndag 6 november.) <br /> <br /> Seminariet leds av moderatorn
Ellinor Persson och expertkommentator Ingemar Rindstig.<br /> <br /> Se hela programmet <a target="_blank"
href="http://www.fastighetssverige.se/stora_kontorsdagen/program">här.</a><br /> <br /> <a target="_blank"
href="http://www.fastighetssverige.se/stora_kontorsdagen/medverkande">Här</a> kan du läsa mer om talarna.<br /> <br /> Dagen avslutas med en stor dos
inspiration när stjärntalaren Olof Röhlander knyter ihop säcken med ett framträdande som garanterat inte lämnar någon oberörd.<br /> <br /> Arrangörer är
Fastighetssverige och Lokalnytt.<br /> <br /> Partnerföretag är Castellum, EY, Moderna Samlare, Novi Real Estate, Rekomo, Savills och Serneke.<br />
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