Årets mäklare på Bjurfors 2020 – Daniel Adelsson (mitten). Här vid årets prisceremoni med Sven-Erik Kristensen, vd, Bjurfors
Göteborg (till vänster) och Mats Ljung, ägare (till höger).
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Han är Årets Bjurforsmäklare 2020 – för
åttonde året i rad
Daniel Adelsson, mäklare i Mölndal utanför Göteborg, är Årets
Bjurforsmäklare. Adelsson, som säkrat titeln åtta år på raken, mottog
utmärkelsen på en digital gala under veckoslutet.
Varje år delar mäklarföretaget Bjurfors ut pris till sina medarbetare för
prestationer under det gångna året. Detta sker traditionsenligt i samband

med företagets årliga kick-off. I år gick kick-offen av stapeln digitalt under
fredagen den 5 februari och närmare 600 Bjurforsmedarbetare deltog.
Utmärkelser delas ut inom nio kategorier: Årets mäklare totalt, Total
provision, Nöjd kund, Antal affärer, Årets Näringslivsmäklare, Årets kontor,
Årets mäklare Utland, Årets tipsare och Årets Rookie.
Mest prestigefyllt är priset ”Årets Bjurforsmäklare” som är en sammanvägning
av affärsresultat och kundnöjdhet.
Precis som de senaste sju åren var det återigen Daniel Adelsson i Mölndal
som kammade hem titeln. Under 2020 hanterade Adelsson strax över 200
bostadsaffärer där den totala provisionsintäkten uppgick till närmare 11
miljoner kronor.
Daniel Adelsson mottog priset under stora digitala ovationer.
– Jag är oerhört stolt och glad över äran att ännu en gång ha utsetts till Årets
Bjurforsmäklare. Utmärkelsen är ett bevis på hårt arbete och nöjda,
återkommande kunder. En framgångsfaktor är att jag alltid går in i varje affär
med fullt engagemang och försöker leverera över förväntan. Självklart har jag
också ett fantastiskt stöd från alla hjälpsamma och dedikerade medarbetare
inom hela organisationen. Att representera ett så starkt och etablerat
varumärke som Bjurfors är ofta ett säljargument i sig, säger Daniel Adelsson.
Mats Ljung och Ola Lundqvist, de båda ägarna till Bjurfors Sverige, uttalar sig
i en gemensam kommentar om utmärkelsen.
– Daniel Adelsson är en av få mäklare i Sverige som håller en otroligt hög
resultatnivå år efter år. Med ett unikt driv och fokus på resultat passerar han
nu en milstolpe som de flesta mäklare bara kan drömma om att uppnå, med
närmare 11 miljoner kronor indragen provision. Ett proffs som är lika ödmjuk
som effektiv och noga med detaljerna. Hans arbete bidrar starkt till Bjurfors
varumärke och framgång, och det sätter vi stort värde på, säger Mats Ljung
och Ola Lundqvist.

Hela listan över årets pristagare
Årets Bjurforsmäklare totalt: Daniel Adelsson, Bjurfors Mölndal
Provision: Daniel Adelsson, Bjurfors Mölndal
Nöjd kund: Pontus Andersson, Bjurfors Hässleholm
Antal affärer: Daniel Adelsson, Bjurfors Mölndal
Årets näringslivsmäklare: Joakim Winthergard, Bjurfors Näringsliv Stockholm
Årets kontor: Bjurfors Mölndal

Årets mäklare, Utland: Patrik Jägmo, Bjurfors Marbella
Årets tipsare: Jesper Karlsson, Bjurfors Hisingen
Årets rookie: Jesper Karlsson, Bjurfors Hisingen

Om Bjurfors
Bjurfors är Sveriges största privatägda fastighetsmäklare med omkring 600
medarbetare på cirka 85 kontor runt om i Sverige och vid Medelhavet. Under
år 2020 omsatte Bjurfors över 800 miljoner kronor och förmedlade fler än 15
000 bostäder. Mäklartjänsterna omfattar såväl bostadsrätter, villor, tomter
och fritidshus som nyproduktion, tjänster inom förmedling av kommersiella
fastigheter och ombildningar till bostadsrätter. Genom en kvalitetssäkrad
arbetsmetod och branschens mest dedikerade mäklare har Bjurfors under mer
än 50 års tid tagit kunderna till lyckade bostadsaffärer.
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