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CITYMARK MOVE
F Å I N F O R M A S J O N O M F I R M A E R S O M S K A L F LY T T E

Vil du vite hvilke virksomheter som skal flytte - og når?
CITYMARK MOVE henvender seg til leverandører som tilbyr
service og produkter til virksomheter som skal flytte.
Kort om prosessen:

15 000

10.000

Telefonintervjuer per år

Bedrifter kontaktes årlig

Målgruppe
Bedrifter innen kontor, lager og
produksjon med mer enn
10 arbeidsplasser i
Oslo og Akershus

250

Registrerte flyttinger i vår
database per år

Vi hjelper bedrifter med å
søke etter nye lokaler helt
KOSTNADSFRITT!

500

BEDRIFTER SØKER
nye lokaler hvert år

CITYMARK
- en del av Byggfakta Docu

Vi hjelper leverandører
med å komme i kontakt med
selskaper i forbindelse med
deres kommende flytting

VI K ARTLEGGER
DE T KOMMERSIELLE UTLEIEMARKEDE T

Vi gjennomfører mer enn 1250 telefonintervjuer med norske
virksomheter hver måned.
Det betyr at vi to ganger i året snakker med direktører, beslutningstakere og lokalansvarlige i
15.000 virksomheter med et mål om å få opplysninger om deres flytteplaner. Vi har dermed
jevnlig kontakt med forretningsledere og oppdaterer deres planer i forbindelse med flytting.
Vi utfører researchen og assisterer deg aktivt i arbeidet med å finne virksomheter med flytteplaner, som kan ha bruk for din virksomhets tjeneste eller produkt. Som CityMark`s
samarbeidspartner kan du bruke disse opplysningene til å finne nye kunder før flyttingen blir
offentliggjort på markedet.

All nødvendig informasjon om selskaper som
har signert en ny leiekontrakt og skal flytte,
nyetablere eller endre eksisterende lokaler:

Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô

Flyttedato
Type lokale
Fremtidig adresse
Kontaktpersoner
Antall ansatte
Bransje
Øvrige kommentarer

Tilpasset for deg som leverandør
CITYMARK MOVE er tilpasset leverandører som tilbyr tjenester og produkter relatert til flytting
eller endring av lokaler. Det kan f. eks være innredning, flyttning, kontorutstyr, møbler, telefoni,
forsikring, sikkerhet, kaffe, rengjøring, blomster, frokostordninger, skiltning, parkering osv.
I våre databaser kan du se en detaljert beskrivelse av virksomheten, samt informasjon om
flyttedatoer, antall medarbeidere, kontaktpersoner m.m.
CityMark med produktet MOVE tilbyr deg på en enkel og
effektiv måte å skape nye forretningsmuligheter.
Vi har 78% kundetilfredshet for MOVE-tjenesten.
Våre tjenester er en del av din suksess!
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CITYMARK
D I N N O R D I S K E S A M A R B EI D S PA R T N ER

CityMark ble etablert i Sverige i 1991. I dag er vi representert i

leiemarkedet. CityMark er en del av DocuNordic AS som

Danmark, Sverige, Norge og Finland. Vi er et selvstendig

er den største leverandøren av bygg- og eiendomsinformasjon

selskap og jobber utelukkende på det kommersielle

i Norden.

Vil du vite
hvilke virksomheter
som skal flytte –
før alle andre?
Ring 69 91 24 00
Byggfakta Docu
Elisabeth Von Hubschs gate 6
1534 Moss, pb 205

www.citymark.no
info@citymark.no

