estate KONFERENCE
WEBINAR ON DEMAND: Ejendomsmarkedet post
corona - seneste ud
- 45 minutters webinar med Nicholas Thurø, Managing Partner, RED
Cushman & Wakefield

Transaktionsniveauet lagde flot ud i 2020 og flere mæglere tippede, at vi ville få
en omsætning på niveau med 2019. Men meget er sket siden i de seneste uger
med corona, og selvom det er udsprunget som en sundhedskrise, er der ingen
tvivl om, at corona-tiden kommer til at sætte sig i den økonomiske udvikling.

Dato
Torsdag d. 16. april
Kl. 10:00 - 10:45
Sted

Hvad kommer det til at betyde for henholdsvis transaktionsmarkedet og
lejemarkedet?

På butiksfronten har nedlukningen haft helt uforudsigelige og pludselige
konsekvenser. Hvad er status pt på henholdsvis butikskædernes krav og
forventninger, og mere luksusprægede enkeltbutikker?

Når det gælder kontormarkedet er der mere blandede signaler. For hvad
kommer det til at betyde for mange virksomheder, at aktiviteten har været sat på
lavt blus i flere måneder. Vil det give sig udslag i lejepriser og efterspørgsel eller
vil markedet hurtigt rette sig?

Pris
Almindelig deltager:
250,- (ekskl. moms.)
Medlem af
Byggesocietetet:
250,- (ekskl. moms.)
Medlem af
Estate More Club:
0,- (ekskl. moms.)

På dette webinar giver Managing Partner i et af Danmarks mest respekterede
erhvervsmæglerfirmaer en indføring i de analyser, som RED Cushman &
Wakefield, i øjeblikket styrer efter i en meget uforudsigelig tid, hvor
konsekvenserne for ejendomsmarkedet kan være svære at gennemskue.

PS: Af tekniske årsager anbefales det IKKE at bruge Explorer/Edge browsere,
hvis du skal tilgå webinaret.

PROGRAM
Torsdag d. 16. april
10:00

Ejendomsmarkedet post corona - seneste udvikling
Transaktionsniveauet lagde flot ud i 2020 og flere mæglere tippede, at vi ville få en omsætning på
niveau med 2019. Men meget er sket siden i de seneste uger med corona, og selvom det er
udsprunget som en sundhedskrise, er der ingen tvivl om, at corona-tiden kommer til at sætte sig i
den økonomiske udvikling. Hvad kommer det til at betyde for henholdsvis transaktionsmarkedet,
men også for lejemarkedet? På butiksfronten har nedlukningen haft helt uforudsigelige og
pludselige konsekvenser. Hvad er status pt på henholdsvis butikskædernes krav og forventninger,
og mere luksusprægede enkeltbutikker. Når det gælder kontormarkedet er der mere blandede
signaler. For hvad kommer det til at betyde for mange virksomheder, at aktiviteten har været sat på
lavt blus i flere måneder. Vil det give sig udslag i lejepriser og efterspørgsel eller vil markedet
hurtigt rette sig?
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