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Kunderna betygsätter AP Fastigheter i
kampanj
AP Fastigheter har låtit kunderna betygsätta bolaget och sina hus och lyfter nu fram
resultatet i en varumärkeskampanj – ”Bästa huset”. Kampanjen är utformad som en
tävling mellan företagets servicetekniker.
TBWA och Tre vänner står bakom reklamfilmen i kampanjen som utgör en del i en satsning
för att förbättra servicen till kunderna. Kampanjen startar den 28 mars och pågår under två
veckor i TV4, TV3, på utomhusbanderoller och i tidningsannonser.
Reklamfilmerna följer tävlingen och vägen fram till att hitta det vinnande huset och den
vinnande serviceteknikern. Företagets egna servicetekniker spelar sig själva i filmerna.
Tonen är humoristisk men själva tävlingen är allvarligt menad. Genom den vill AP
Fastigheter vässa organisationen i kundservicehänseende. Tävlingen kommer att vara
årligen återkommande och målet är att få Sveriges mest nöjda lokalhyresgäster.
– Genom reklamkampanjen vill vi förstärka vårt arbete med att bli bättre på det som
kunderna verkligen bryr sig om, bra bemötande, hög kvalitet i husen och att allt fungerar i
vardagen, säger Peter Östman, Kommunikationschef AP Fastigheter. Den ska fungera som
en sporre för medarbetarna och visa omvärlden att vi menar allvar med vår ambition att bli
Sveriges bästa fastighetsbolag.
Fastighetsbranschen förknippas i allmänhet inte med mjuka värden och kundservice, vilket
heller inte har varit prioriterade områden hos de flesta fastighetsägare.
– Fastighetsbranschens växande intresse för servicefrågor är en sund utveckling, säger
Peter Östman. Nu gäller det att gå från ord till handling. Att lova bra service är inte svårt. Det
är att leverera över tid som är det svåra.
Reklamfilmerna kommer att gå i TV4 och TV3 från den 28 mars och två veckor framåt.
Utöver TV-reklam kommer företaget att satsa på utomhusbanderoller och tidningsannonser

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.

