
Båstad|Torekov|Ängelholm|Mallorca

info@nkfast.se|nkfast.se|0431 - 37 10 39

Ett nytänkande företag

Som den mest anlitade mäklarfirman i regionen 
med Båstad, Torekov och Ängelholm, våra primä-
ra marknader, är vi ett nytänkande mäklarföretag 
som alltid strävar efter förnyelse. Förnyelse på alla 
fronter, inte bara i marknadsföring och försälj-
ning utan även i vårt sätt att bemöta människor. 

Våra ledord, som varit med oss från början, är 
affärsmannaskap, engagemang och personlig 
service där vi ständigt arbetar på ett affärsman-
namässigt sätt i alla led, där kunden alltid kom-
mer först.

Vill du veta mer om hur vi kan maximera din hus-
försäljning? 
Ska du sälja eller planerar du för framtiden, kon-
takta oss redan idag så berättar vi mer hur vi kan 
hjälpa dig utifrån dina förutsättningar.

Nadjafi & Kristensen Fastighetsförmedling
Bjärehalvöns No1 - Vi skapar förnyelse

En mäklarfirma med helhetstänk

Vi på Nadjafi & Kristensen fastighetsförmedling 
erbjuder inte bara befintliga bostäder på marknaden, 
vi tillhandahåller även ett mycket stort utbud av både 
nyproduktion och hyresalternativ i regionen. Oavsett 
er situation så kan vi som mäklarfirma hjälpa till att 
hitta bostadsalternativ så att du tryggt och säkert kan 
ta strategiska beslut om försäljning, framtiden och 
nästa steg i livet. 
Vi erbjuder en helhetstjänst och hjälper dig hela vägen 
så att ditt livspussel blir bekymmersfritt och enkelt.



Our Story

En del intressen liksom föds man in i, de sitter i ens 
DNA och sociala struktur och växer sig starkare 
efter hand som åren går. För oss var intresset för 
fastigheter och entreprenörsdrivet just två grund-
stommar som var med från starten. Vi älskar det 
vi arbetar med, är stolta över det och hoppas 
kunna vara med dig i din fastighetsaffär.

För drygt 20 år sedan grundlades tanken till att 
skapa det som idag är Nadjafi & Kristensen av 
Djavad Nadjafi Kristensen. Efter att ha rest runt, 
studerat och arbetat på olika platser i världen 
var det ett återkommande intresse som stack ut. 
Intresset för fastighetsmarknaden. När Djavads 
ekonomistudier i England var klara, gick färden 
åter till Sverige och beslutet att inleda den resa 
som idag lett fram till Nadjafi & Kristensen fast-
ighetsförmedling togs.

Efter flera år på Öresundsmarknaden med Malmö 
som utgångspunkt togs ett aktivt beslut att öppna 
upp på den underbara halvön där allt började. 
Ihärdigt arbete, strategiska beslut och spetskom-
petens inom områden som nyproduktion, mark-
förädlingsprocesser och projekteringar hjälpte 
Nadjafi & Kristensen att inom några få år i stort 
sett bli marknadsledande i Båstad och på Bjäre. 
Något vi är mycket stolta och tacksamma för. 

Våra ledord, som varit med oss från starten, är af-
färsmannaskap, engagemang och personlig service. 
Vi arbetar på ett affärsmannamässigt korrekt sätt 
i alla led där kunden alltid kommer först samt med 
engagemang och personlig service som gör att man 
alltid får rätt underlag för att ta korrekta beslut.

Nadjafi & Kristensen idag 

Idag är Nadjafi & Kristensen den största aktören 
med Båstad, Torekov och Ängelholm som primära 
marknader. Vi är den lokala mäklarfirman som 
innehar prisrekordet i både Båstad och Ängel-
holm. Genom åren har vi uppmärksammats med 
flera utmärkelser, 2015 mottog vi Erik Paulssons 
stipendiet som Årets Entreprenör på Bjärehalv-
ön, 2017 mottog vi ett diplom som ett av Sveriges 
641 superföretag av Veckans Affärer och 2018 
blev vi utsedda till den bästa mäklarfirman i 
Skåne av BUILD Magzine. Vi är mycket tacksam-
ma över den uppmärksamheten vi fått. Det är en 
resa som har planerats noga och som inte vore 
möjlig om det inte vore för det underbara enga-
gemang och den kompetens som alla våra med-
arbetare besitter. Nöjda kunder från avslutade 
affärer är våra bästa ambassadörer och det är vi 
som mest stolta och glada över.

Att få förtroendet att vara med vid vad som för 
många är deras livs största affär ser vi på Nad-
jafi & Kristensen som ett mycket ansvarsfullt 
uppdrag. Vi ställer alltid höga krav på oss själva. 
Varje försäljningsuppdrag är unikt och kräver 
olika resurser och strategier. Genom vårt etable-
rade kontaktnät både i Sverige och utlandet har 
vi unika möjligheter att anpassa varje försäljning 
och uppdrag efter de förutsättningar och önske-
mål som finns. 

KONTAKT

TEL ................................................... 0431- 37 10 39
EPOST .............................................info@nkfast.se
HEMSIDA.........................................www.nkfast.se

VÅRA KONTOR
 Köpmansgatan 96
269 31 Båstad

Pål Romares Gata 5
269 77 Torekov

  Järnvägsgatan 23
  262 32 Ängelholm

Följ oss på


