
CityMark

CityMark har sedan starten 1991 kartlagt företags behov av lokaler i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Skåne. Informationen uppdateras dagligen och distribueras till abonnenter via Internet. 
CityMark Move: kontakt med företag som står inför en nära förestående flytt. CityMark Objekt: information om vilka företag som söker ny lokal.

CityMark Analys: aktuella medel- och maxhyror för kontorslokaleroch andra analyser. CityMark Projekt: för kunder som ställer krav på speciella hyresgäster.

CityMark
Tingsgatan 2A 827 31 Ljusdal • www.citymark.se

Tidningen CityMark når 15 000 före-
tag vars hyreskontrakt löper ut inom 15 månader, 
samt alla de hundratals företag som aktivt söker 
lokaler via oss.
Utöver detta når ni även 21 000 utav våra 
kontaktpersoner via vår e-tidning.

Bilaga / Instick: Med en bilaga i tidningen 
kan ni välja att synas i specifika områden. Ni skickar 
då er trycksak till vårt tryckeri i Vimmerby.

Unikt mailutskick: Vi gör utskicket från oss i ert namn. 
Intresseanmälningarna hamnar direkt hos er. I dagsläget har vi 
ca 18 000 unika mailadresser till VD, ekonomiansvariga samt till 
de som ligger under vår kategori ”ansvarig för hyreskontraktet”.

Klickbar annons på frontsidan av e-tidningen. 
Här ligger ni som ensam annonsör och exponeras direkt 
när läsaren öppnar e-tidningen.  
E-tidningen når 21 000 unika mailadresser. 

arbeta smart 
utnyttja ytan

Jones Lang LaSalle har fått ett mjukt och välkomnande kontor 

med mycket färg och möjlighet att variera plats efter behov.
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Hammarby sjöstad 
Stor efterfrågan på kontorslokaler

Viktigast inför flytten 
Tänk på vad du vill uppnå

Nu skapar vi kontor som 
bygger på tillit, valfrihet 

och hälsa

välkomnande i fullriggarenBriggen är på plats i sitt nya kontorshus, som har en positiv och 
välkomnande känsla. White arkitekter har stått för inredningen. 
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viktigast inför flytten Tänk på vad du vill uppnå
vakanserna ökar i malmö Regionala skillnader förstärks

nu skapar vi kontor som bygger på tillit, valfrihet 
och hälsa

tydlig profil 
i pagoden

IFS nya lokaler i Göteborg utgår från företagets nya grafiska 

profil för att skapa igenkänning och förmedla vad IFS står för.
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Attraktiva Mölndal 
Lockar med läge och nya kontor

Sunt inomhusklimat 
Bra för både hälsa och plånbok

trendrapport visar vad 
som påverkar morgon
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vackraste
kontorshuset
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Tengbom arkitekter har ritat Tornstadens kontorshus  

på Pauli Backe i Göteborg, som man nu vill bygga ut.

Få dubbel positiv effekt av flytten 

Gör en verksamhetsstödjande förändring

Designat ljus ska 
ge en mer givande 

konferens
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