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Om Andreas
Relevant utdanning:
Eiendomsmegler fra BI

Relevant erfaring:
- tidligere fagansvarlig
- forelest ved
eiendomsmeglerstudiet på
Høyskolen

Antall år i bransjen:
13

Områdeerfaring:
Primært Oslo øst

Boligtyper:
Leiligheter, rekkehus,
flermannsboliger, tomannsboliger
og eneboliger.

Har også erfaring med
fritidseiendom og prosjektsalg

Kunnskap og engasjement

Hva er det beste for deg, din bolig og ditt boligsalg?

Jeg heter Andreas Frøysa og er eiendomsmegler hos Aktiv Eiendomsmegling
avdeling Carl Berner. Min utdannelse består av fullført eiendomsmeglerutdannelse
fra Handelshøyskolen BI. I tillegg har jeg tatt diverse kurs i regi av bl. a Norges
Eiendomsmeglerforbund.
Min arbeidserfaring strekker seg tilbake til 2002 hvor jeg startet min karriere i
Garanti Eiendomsmegling. Begynte i Aktiv Eiendomsmegling avd Carl Berner i
2007. Siden 2016 har jeg også gjesteforelest for eiendomsmeglerstudenter på
Høyskolen.

Med lang fartstid i bransjen har jeg erfaring med alle typer boligsalg. Et hvert
bolig salg er unikt – fordi boliger er ulike, men først og fremst fordi det handler
om deg og forvaltning av dine verdier. Du fortjener en megler som tar dette
seriøst og som gjør dette på en trygg og effektiv måte med en målsetning om å
oppnå et best mulig resultat.

Best resultat for kunden – hver gang
Mitt mål er å gjøre deg som kunde 100% fornøyd ved å levere kvalitet i alle ledd.
Du skal stå i sentrum av mitt fokus, og sammen skal vi arbeide for å oppnå best
mulig pris for din bolig og samtidig bestrebe en optimal salgsprosess for ditt
boligsalg.

For meg som megler er det viktig at du som boligselger skal være trygg på
strategi for salget, og at jeg alltid vil gi deg de beste rådene jeg kan. Det er i den
oppbyggende fasen det er viktig å legge grunnlaget for sluttresultatet. Klargjøring
av boligen, utforming av salgsmateriell, kontakt med interessenter samt
gjennomføring av visning og budrunder er viktige elementer vi skal skille oss ut i
når vi er i konkurranse med andre boliger som er i markedet på samme tidspunkt.

Et boligsalg er med andre ord en omfattende prosess og det er mye man skal
tenke på. Ved å anvende meg som megler skal du være sikker på du står i fokus
ved gjennomføring av salgsprosessen i alle ledd. Jeg er svært dedikert til jobben,
noe du også skal forvente av meg.

Som en del av et fantastisk team på Aktiv Carl Berner, har jeg vært med på å være
et av Aktivs største kontorer de siste 11 årene, blitt tildelt intern kvalitetspris i
kjeden i 3 år på rad samt at Aktiv Eiendomsmegling ble kåret av Norsk
Kundebarometer til best på kundetilfredshet i sin bransje for sjette året på rad. Vi
lover å gjøre vårt beste for å fortsette og tilfredsstille våre kunder og opprettholde
vår anerkjennelse. Vi er stolte over den jobben vi gjør for våre kunder.

Takk for samarbeidet så langt og gleder meg til fortsettelsen!

-Andreas-


