Fastighetsutveckling
Norem erbjuder hela och delar av processen att utveckla
regioner, städer, stadsdelar, platser, fastigheter och
lokaler. Norem har lång erfarenhet av strategisk råd
givning och arbetar noga anpassat till varje kunds för
utsättningar och verksamhet. Vi arbetar med alla typer
av fastigheter och mark på uppdrag av kommunala och
privata företag, myndigheter och andra verksamheter.
Vår erfarenhet sträcker sig över alla typer av analysoch investeringsunderlag i komplicerade processer, till
att komma från ord till handling i samverkan med flera
beslutsfattande parter. Vi är en oberoende part med ett
tydligt helhetsperspektiv och förstår vikten av detaljer
då slutkundsperspektivet är centralt för att skapa värde
i varje fastighetskrona.

` Näringslivsutredning
` Scenarioanalys och åtgärdsval
` Effektbedömning och konsekvensanalys
` Förstudier
` Kund- och attitydundersökning
` Målgruppsanalys och positionering
` Investeringsanalys och kalkyler
` Second opinion
` Konceptutveckling
` Uthyrning och avtal
` Kommunikationsplan och rådgivning kommunikation

Exempel på tjänster

` Samverkans- och arbetsmodeller

` Analys och strategi

` Ekonomisk hållbarhet

` Etablerings- och lokaliseringsutredning

` Bostadsförsörjning

` Lägesbedömning och ortsanalys

` Gatukostnadsutredning

` M
 arknadsanalys, bostäder, kontor,
detaljhandel, tjänster och service

` Processledning
` Platsutveckling

` Handelsutredning

` Stadsutveckling
` Fastighet-, byggnads- och
lokalutveckling
` E
 xploatering och
markanvisning
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Norem tillför värde i varje fastighetskrona
Norem är ett konsultföretag med heltäckande tjänster i hela
fastighetsprocessen. Vi är ett modernt företag med lång
erfarenhet. Våra seniorkonsulter har mer än 30 års erfarenhet
från fastighetsbranschen och besitter specialistkompetenser.
Vi har uppdrag och kunder över hela landet och i många
olika branscher. Våra kunder är såväl privata entreprenörer,
investerare, fastighetsägare eller brukare som offentliga
kommunala, regionala eller statliga verksamheter där vi tillför
stöd och rådgivning i hela fastighetsprocessen. www.norem.se
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