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KUNSKAP OCH ENGAGEMANG
KRYDDAT MED ENERGI OCH ENTUSIASM
Wallenberg Fastighetsförmedling grundades 2010 med ambitionen att
erbjuda engagemang och entusiasm utöver det vanliga. Mäklarbyrån vill
ha kunden i centrum med uppbackning av kunnig och erfaren personal.
Idag, fem år senare, är verksamheten uppe i ett tiotal medarbetare spridda
över tre kontor med planer på att fortsätta växa.
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OM WALLENBERG
FASTIGHETSFÖRMEDLING
Wallenberg
Fastighetsförmedling
har
kontor i Vasastan, Gustavsbergs hamn
och på Lilla Essingen på Kungsholmen.
Byrån består idag av tio medarbetare,
som förmedlar bostäder i hela Stockholm.
Företaget grundades av fastighetsmäklaren Joakim Wallenberg 2010.
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