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Laura oli aktiivinen ja luotettava sekä todella asiansa osaava ihana ihminen. Myös hänen
työkaverinsa oli ystävällinen ja he muodostivat loistavan tiimin. Asiakaskokemus oli täysi kymppi,
Suosittelin jo ystävillekin!
— Laura, Helsinki

Laura on aidosti asiakkaasta välittävä, ammattitaitoinen välittäjä. Ensiasuntoa ostaessa moni asia oli
minulle uutta, ja Lauralta sain jokaiseen kysymykseeni uskomattoman nopeasti.
— Elina

11-2017

Aivan mahtava välittäjä! Koti tuli myytyä ennätysajassa ja Laura todellakin hoiti kaiken. Voin
suositella lämpimästi!
— Outi Kallio, Helsinki

Sain iloista ja innovatiivista, asialllista ja asiantutevaa, asiakasta arvostavaa ja kuuntelevaa palvelua
sekä 100% onnistuneen myynnin kolmessa erilaisessa kohteessa, ensiesittelyissä hyvällä hinnalla.
— Kaarina Hakkarainen, Helsinki

Onnistut nopeasti vaikeissakin myyntikohteissa.
— Jukka S.Hakkarainen Kerava
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Loistava palvelu! Huolellista valmistautumista ja tehokasta toimintaa. Suosittelen lomailua, kun Laura
hoitaa asunnon myynnin.
— Sanna Appelberg

10-2017

Loistavaa ja joustavaa asunnonvälitystä, sain tehtyä kaupat etänä toiselta puolelta maapalloa.
— Kristian, Helsinki

Asuntokauppa hienosti hoidettu. Arvostan Lauran ammattitaitoa ja ihmistuntemusta.
— Anonyymi, Helsinki

Laura oli mahtava! Arvostin erityisesti sitä että kävimme kaikki paperit rauhassa läpi ja sain kysyä
ihan mitä tahansa tuntematta itseäni idiootiksi. Laura oli selvästi perehtynyt myytävään asuntoon ja
hänellä on välittävä ja maanläheinen suhtautumistapa asioihin. Paras välittäjä jonka olen tavannut!
— Annika Kortelainen, Helsinki

08-2017

Iloinen, ystävällinen ja ammattitaitoinen palvelu :)
— Anonyymi, Helsinki

04-2017

Erittäin ystävällistä, ihmisläheistä palvelua, tehokkuutta ja nopeutta unohtamatta. Laura piti ajan
tasalla, jakoi tietoa erinomaisesti ja oli innostava ja ystävällinen joka käänteessä.
— Tiina Honkanen

03-2017

Hyvä asiantunteva palvelu. Mahtava asenne ja loistava työmoraali! Hyvä positiivinen kokemus vaikka
kohde ei ollut meitä varten.
— Anonyymi

Erinomaista palvelua. Nopea reagointi soittoihin ja viesteihin. Vastaukset olivat valmiina ja jos eivät
vielä olleet, niin ne selvitettiin nopeasti. Plussaa myös siitä, että pidit koko ajan ajantasalla
prosessista, kertoen mitä ja milloin tapahtuu seuraavaksi.
— Heidi Ukkonen, Helsinki

ystävällinen, tehokas ja ammatitaitoinen kiin.välittäjä.
— Heikki Hietaharju, Helsinki
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Asiantuntevaa, luotettavaa ja ripeää palvelua. Käytän ehdottomasti jatkossakin!
— Laura, Helsinki

Innostunutta ja innovatiivistä palvelua.
— Markku Heinonen, Vantaa

Kiitos hienosti hoidetusta asuntokaupasta ostaja ehdokkaan näkökulmasta. Laadukkaat materiaalit,
ruuhkainen näyttö hienosti hoidettu, tarjousten jättö ja infoaminen ostajille toimi todella hyvin.
Suosittelen!
— Anonyymi

Olit ihan huippumyyjä! Aiempien kokemusten jälkeen oli mahtavaa kun myyjällä oli ajantasalla olevat
tiedot kohteesta. Olit valmis sopimaan erillisen näytön ennen yleisnäyttöä ja kerroit tavastanne toimia
hyvin avoimesti. Laitoit ennakkoon kaikki tarvittavat dokumentit ja varmistit että olin ne saanut. Voisin
todella lämpimästi suositella sinua eteenpäin :)
— Anonyymi
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