SELGE BOLIG?
Skårer Ballklubb har inngått et meget spennende samarbeid med PROA Eiendomsmegling Lørenskog som nå er vår
nye hovedsponsor. Vi er glade for at de støtter Skårer Ballklubb og ønsker de velkommen til klubben.
Skårer Ballklubb kan tilby alle som vil selge bolig et godt tilbud gjennom PROA som bla. tilbyr gratis verdivurdering.
Få en god avtale med PROA Eiendomsmegling Lørenskog uansett hvor på Romerike du ønsker å selge, la de selge
boligen din og støtt Skårer Ballklubb.
Ta kontakt med Truls Hauge i PROA på Lørenskog, fortell han at du har fått en anbefalning fra Skårer Ballklubb så vil
han hjelpe til med den videre prosessen.
Truls Hauge Tlf: 93 06 48 20 E-post: th@proa.no

PROA Eiendomsmegling
Til deg som boligselger garanterer PROA høy fagkunnskap, dedikerte og engasjerte eiendomsmeglere med lang bransjeerfaring. Fornøyde
kunder har gjort oss til en av de største eiendomsmeglerfirmaene på Romerike.
Kjeden har vokst frem etter at grunnleggerne først var med å bygge Postbanken Eiendomsmegling, for deretter å bygge Aktiv Eiendomsmegling.
Proa Eiendomsmegling ble til fordi vi ønsket å lage en kjede som var fristilt fra bankstrategi og dermed hadde et rent fokus på den kvalitative
delen av meglingen som vi mener er den som skaper merverdi for kundene.
På våre avdelinger på Romerike har alle våre meglere lokal tilhørighet til nærområdet og kjenner markedet her inngående. Vi har i tillegg mange
års erfaring i bransjen, og har gjennom mange år opparbeidet oss en sterk posisjon og en kundeleveranse vi er stolte av.
Noen av våre kunder skal selge, andre skal kjøpe. Felles for våre kunder er at de er tilfredse. Vi tilstreber alltid at begge parter skal være fornøyd
med jobben vi gjør.
Selv om vi nå har byttet drakt og logo, har vi en sterk intensjon om å fortsatt kunne skilte med å ha landets mest tilfredse boligkunder. Håper du
blir en av dem.
Velkommen til oss!

