
Vi er størst i Norge på vårt fagfelt og vi hevder å 
ha den mest intelligente databasen i 
leietakermarkedet i Oslo og Akershus. 
 

Vi tilpasser 
informasjonen til profilen 
du vil ha. 

Realinform gjennomfører flere tusen 
intervjuer om året med lokale ledere og 
beslutningstakere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Intressenter og visninger til deres lokaler! 
 

Realinform RingeProsjekt... 
... er en svært effektiv og rask løsning for å 
finne eksklusive prospekter for din eiendom 
eller lokale. 

 
Sammen finner vi rett målgruppe for de 
aktuelle objektene. 

 
Vi velger selskaper fra databasen i henhold til 
avtalte kriterier, eksempelvis lokaltype, antall 
ansatte, geografisk område etc. 

 
Slik gjennomføres et RingeProsjekt 

 
Detaljerte intervjuer med kontaktpersonene i 
hvert selskap gjennomføres. Du vil motta 
fortløpende informasjon om aktuelle selskaper 
som viser interesse for din eiendom. 

 
Etter gjennomføring av prosjektet 
presenteres gjennomførte intervjuer i en 
sluttrapport som inkluderer et 
sammendrag av intervjuet og øvrig 
innhentet informasjon. 

 

 Forberedelse 
Oppdragsgiver og Realinforms 
prosjektleder blir enige om 
vilkårene for prosjektet. 
Realinform henter ut en 
ringeliste ifra vår database 
eller vi kan også kontakte 
selskaper i oppdragsgivers 
liste. 

...Søket gir et unikt grunnlag for 
potensielle leietakere, basert på 
for eksempel antall ansatte, 
geografisk område og bransje... 

... Vi setter oss inn i hvert 
prosjekt i henhold til prospektet 
til oppdragsgiver. 

 Gjennomføring  Et prosjekt gjennomføres i tre deler. 
Når målgruppen er definert, sendes et 
utkast til oppdragsgiver som vasker 
listen. Vårt team gjennomfører så 
intervjuer på ringelisten. 

...Intervjuene 
gjennomføres av våre 
erfarne ansatte med lang 
erfaring av å intervjue 
potensielle leietakere... 

...Hvert prosjekt styres av en 
prosjektleder som 
kontinuerlig rapporterer og 
finjusterer prosjektet i samråd 
med oppdragsgiver. 

 Rapportering 
Vi rapporterer prosjektet I tre trinn: 
Potensielle leietakere som viser 
interesse umiddelbart rapporteres 
fortløpende til oppdragsgiver. 

...Når oppdraget er fullført, 
mottar oppdragsgiver en 
sluttrapport som inneholder all 
statistikk, diagrammer og 
kommentarer angående 
interesse for lokalene / 
eiendommen.. 

...Den endelige rapporten er ikke 
bare et kortsiktig verktøy for å få 
leietakere. Dokumentet tjener også 
som en langsiktig strategisk 
planlegging / analyse grunnlag for 
lokalene / eiendommen. 

 
Georg Lunga 
Salgsansvarlig 
+47 920 69 900 
georg@realinform.no
  

 

Heiki Høyer-Andreassen 

Daglig Leder 
+47 402 22 347 
heiki@realinform.no  
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