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AP Fastigheter inleder nytt
byråsamarbete
AP Fastigheter inleder samarbete med ny byråallians bestående av SOL Network och
Coaltrane Company.
AP Fastigheter har efter tre års samarbete med Glemme & Co valt att byta reklambyrå och
startar, efter genomförd byråupphandling, samarbete med en nybildad allians som består av
SOL Network och Coaltrane Company.
I projektgruppen ingår bl a Torbjörn Lindgren, Lars Lundberg, Ole Söderblom och Magnus
Myrenberg. Både det interna och externa varumärkesarbetet kommer att ses över. Parallellt
med byråbytet tar AP Fastigheter över pr-arbetet internt och bygger om företagets externa
webbplats.
– Samarbetet med Glemme & Co har varit mycket bra och vi har tillsammans tagit fram en
grundläggande varumärkesplattform, säger Peter Östman, Chef Kommunikation på AP
Fastigheter. Nu känner vi att det är dags att gå vidare och det har vi valt att göra med en ny
samarbetspartner. Vi har en spännande tid framför oss då vi satsar på affärsmässig utväxling
av de gångna årens arbete, att förtydliga vårt varumärke och integrera vår identitet och profil
ytterligare.
Viktiga komponenter i AP Fastigheters fortsatta varumärkesarbete blir dels en utveckling av
den egna företagskulturen, dels kommunikation som bygger på att tydliggöra de mjuka
delarna i fastighetsfrågor, t ex arkitektur och design i kombination med fastighetens
funktionella fördelar. En viss justering av varumärkets position är att vänta, men planen är att
bygga vidare på den profil företaget har byggt upp under de senaste tre åren.

För mer information kontakta:
Peter Östman, Kommunikationschef AP Fastigheter
Tel: 08-566 20 560 eller 0709-681 560
Marika Karlsson, Kommunikationsansvarig AP Fastigheter
Tel: 08-566 20 564 eller 0709-681 564

AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till drygt
36 miljarder kronor vid årsskiftet 2002/2003. Bolaget är i första hand inriktat på kommersiella
fastigheter och bostäder på ett fåtal expansiva orter i Sverige, Stockholm, Uppsala och Göteborg.
Huvudkontoret ligger i Stockholm, där drygt 70 procent av fastighetsbeståndets värde finns. Beståndet
i Stockholm är främst koncentrerat till city och andra välbelägna områden, bl.a. Nacka Strand, Alviks
Strand och Solna Strand. I Göteborg äger AP Fastigheter främst butiksfastigheter i cityområdet.
Beståndet i Uppsala domineras även det av centralt belägna fastigheter, både med lokaler och
bostäder, bl a Uppsala Science Park och Studentstaden.
Mer information om AP Fastigheter finns på www.apfastigheter.se.

