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PRESSEINVITASJON: Pressekonferanse
4. november for Eiendom Norges
boligprisstatistikk, oktober 2020.
Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse onsdag 4. november 2020 kl.
11.00 for Eiendom Norges boligprisstatistikk, oktober 2020.
Tid: Onsdag 4. november kl. 11.00.
Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter.

Adresse: Grev Wedels Plass 5 (Vis à vis Norges Bank. Inngang fra Grev Wedels
Plass.)
Tema: Hvordan er utviklingen i boligmarkedet?
- Oktober har normalt en svak utvikling i boligprisene. I lys av den sterke
utviklingen i boligprisene og antall omsetninger i kjølvannet av korona og
null-renten, blir det spennende å se om vi får en nedgang i boligprisene, noe
som er vanlig for oktober, sier administrerende direktør, Henning Lauridsen i
Eiendom Norge.
Pressen inviteres av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og
FINN.no.
NB! Pressekonferansen vil bli gjennomført med tiltak for å forhindre smitte.
Det er derfor nødvendig å registrere seg som deltager her.
Grunnet smittevernreglene vi vil ha et tak på 20 deltakere under
pressekonferansen.
Oppmøte skjer utenfor inngangen til Christiania Qvartalet (Grev Wedels Plass
5) og ikke i selve møtesenteret som vanlig. Vi ber om at man møter i god tid
før klokken 11.00.
Opptrykk av pressemeldingen vil ikke bli delt ut, men ligge på pultene og på
utsiden av lokalet i konvolutter.
Enkeltintervjuer med administrerende direktør vil bil gjennomført med god
avstand. Vi vil gjerne at man melder inn ønske om enkeltintervju på forhånd.
Veibeskrivelse til Christiania Qvartalet her.
Vær ute i god tid.
Velkommen!

For spørsmål om boligmarkedet kontakt:
Henning Lauridsen
Administrerende direktør
Mobil 997 20 485
For spørsmål om pressekonferansen og boligprisstatistikken kontakt:
Erik Lundesgaard
Sjef for kommunikasjon og politikk
Mobil 95 88 19 87

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske
eiendomsmeglingsforetak.
Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 71 foretaksmedlemmer.
Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.
Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det
utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner.
Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.
Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i
samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig
funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske
samfunnet.
Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.
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