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Sveriges mest rekommenderade mäklare är Jimmy Rossetti i Haninge.

Reco listar varje kvartal Sveriges hundra mest rekommenderade mäklare. På toppen av årets första
topplista hittar vi Jimmy Rossetti i Haninge med flest omdömen av alla utvärderade mäklare i Sverige
under kvartalet. Under årets första kvartal har 50 av hans kunder lämnat ett skriftligt omdöme samt ett
betyg. Jimmys snittbetyg under Q1 2021 är 4,84 på en femgradig skala. “-Jag älskar mitt yrke och att
hjälpa människor i deras livs viktigaste affär. Jag vet hur mycket det betyder och tar det ansvaret på
största allvar. Det tror jag att kunden känner och det är nog det som gjort mig till Sveriges mest
rekommenderade mäklare. Jag är överväldigad och väldigt stolt och jag vill från botten av mitt hjärta
tacka alla underbara kunder.” säger Jimmy Rossetti, fastighetsmäklare på Svensk
Fastighetsförmedling i Haninge.

Listan över Sveriges hundra mest rekommenderade mäklare under första kvartalet 2021 grundar sig
på omdömen från köpare och säljare som gjort en bostadsaffär under samma period. Kunderna är
verifierade av Reco för att utesluta anonyma tyckare och både köpare och säljare i varje bostadsaffär
har bedömt mäklaren, både genom att sätta ett betyg och att skriva ett utlåtande. Antalet omdömen
sätts också i relation till antalet genomförda bostadsaffärer vilket hindrar mäklare att välja bort mindre
nöjda kunder. Alla mäklare utvärderas på samma standardiserade sätt.

Topp10 mest rekommenderade mäklare kvartal 1 - 2021
MÄKLARE MÄKLARKONTOR OMDÖMEN SNITTBETYG ANDEL TILLFRÅGADE

Jimmy Rossetti Svensk Fastighetsförmedling Haninge 50 4.84 95%

Jetmir Isufi Svensk Fastighetsförmedling Kristianstad 45 4.87 91%

André Zadeh Fastighetsbyrån Sundbyberg 41 4.98 83%

Ronni Mleczkovicz Unik Fastighetsförmedling 40 4.98 96%

Rebecka Stråle Svensk Fastighetsförmedling Uppsala 40 4.93 96%

Siyar Hamidanoglu HusmanHagberg Solna 36 4.92 100%

Mohammed Mouaid Svensk Fastighetsförmedling Nyköping 36 4.83 100%

Sebastian Scherdin HusmanHagberg Sundbyberg 31 4.94 100%

Daniel Tillstam Fastighetsbyrån Luleå 31 4.35 93%

Tobias Törnqvist Fastighetsbyrån Västerås 30 4.97 97%

För mer information och topplistor: https://www.recoforetag.se/mest-rekommenderade-maklarna-q12021

Om statistiken/Sveriges mest rekommenderade mäklare
I urvalet för Sveriges mest rekommenderade mäklare ingår samtliga mäklare på Fastighetsbyrån, Svensk
Fastighetsförmedling, HusmanHagberg, MOHV, Våningen & Villan samt delar av mäklarkåren inom
Skandiamäklarna, Notar, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Mäklarringen, Mäklarhuset och Svenska
Mäklarhuset. Därtill varumärken med enstaka mäklarkontor.

Om Reco
Reco är Sveriges största oberoende plattform för verifierade omdömen och rekommendationer, där kunder
beskriver sina erfarenheter av olika företag. Reco låter kunder berätta vad de tycker utan att censurera eller
plocka bort omdömen som till exempel är mindre fördelaktiga. Varje månadupptäcker och granskar cirka250000
besökare på reco.se olika företag innan de väljer att kontakta något av dem. På reco.se kan konsumenter hjälpa
varandra att hitta bra leverantörer och att undvika dåliga. Reco startade 2007 och har idag cirka 800 000
kundrekommendationer spridda över ett 60-tal branscher


