Landmark A/S | Lysholtvej 130 | 7100 Vejle | T: 76 72 00 79
www.landmark.cc | E: info@landmark.cc

...ejendomsudvikling med mening

Det kan altid gøres bedre...

Man fyldes af lige store dele glæde og skuffelse når man
rejser rundt i verden. Med så mange dygtige og kreative
mennesker skulle man tro, at vores lande og byer var fyldt
med spændende, anderledes, overraskende og smukt byggeri.
Men det er desværre langt fra virkeligheden. Alligevel støder
man indimellem på nogle meget vellykkede eksempler, hvor
funktionalitet, muligheder og design går op i en højere enhed.
Og det opvejer jo i nogen grad de dårlige oplevelser.
Landmark Ejendomsudvikling er et selskab ejet af Hanssen
Property. Vi er sat i verden for at skabe unikke ejendomsprojekter. Projekter med mening, som vi har valgt at kalde det.
Fordi vores kunders fremtidige forretning afhænger af det – og
således også vores egen forretning. Men også fordi vi mener
at det er den eneste, rigtige vej. Attraktive bygninger tiltrækker
nemlig attraktive forretningsmuligheder. Så enkelt er det.
Perspektiverne for dansk byggeri begrænser sig ikke til Danmark. Landmark er en internationalt orienteret udviklingsvirksomhed, med Skandinavien som den naturlige hjemmebane.
Fra vores baser i Danmark, Norge og Sverige udfordrer vi
konventionerne indenfor traditionelt byggeri – med projekter
der både er modige, nyskabende og
særdeles forretningsorienterede.

En kommunikerende virksomhed

Brugere

Arkitekter

Det handler ikke kun om bygninger. Det handler om menneskers og virksomheders behov. Det handler om detaljer som
tilsammen skaber helheder som er både komplekse og omfangsrige. Byggeri af i dag stiller store krav til alle involverede
parter – ikke mindst udviklingsvirksomheden – fordi der er
så mange ting der skal gå op i en højere enhed. Det betyder,
at vi skal evne at kommunikere på alle niveauer. Til alle interessegrupper. Det er grunden til at vi hos Landmark betegner
os selv som en kommunikerende virksomhed.

Bygherrer

Entreprenører

Vi udvikler hele tiden nye metoder der skal sikre, at vores
projekter altid formidles præcist og klart til dem der har
behov for det. Vi er i dialog med så mange forskellige interessenter, at netop evnen til at kommunikere med omverdenen
kan være forskellen på om leveringstider overholdes, om alle
arkitektens tanker bliver implementeret, om projektet holder
budgettet osv.
Vores hjemmeside opdateres konstant med de seneste
informationer om projekter, leveringer, nyheder indenfor
dansk byggeri mm. Igennem vores magasin View leverer vi
holdninger til og nyheder om, dansk byggeri. Og i alle vores
administrative og udviklende funktioner lægger vi vægt på et
højt informationsniveau. At mestre kommunikationen giver
ganske enkelt en konkurrencefordel.

Direktionslokale?

...tænk anderledes

Adm. direktør
Søren Palmelund

Organisationen
Det er altid mennesker der skaber bygninger for andre mennesker. Det er aldrig maskiner, computere eller udvalg. Det
er midlerne der skal til for at nå målet. Det vigtigste succeskriterium for enhver moderne og fremsynet virksomhed er
altid at have de bedste medarbejdere. Landmark er ingen
undtagelse. Vi har en målsætning om, at vores omverden
altid skal møde dybt engagerede, nytænkende, kreative,
servicemindede og fokuserede medarbejdere. Det er en helt
afgørende forudsætning for at Landmark vedbliver at være
en attraktiv samarbejdspartner.
For at opfylde vores organisatoriske målsætning investerer
vi hele tiden i vores medarbejdere. Både dem der er hos os
allerede og dem vi ønsker at tiltrække. Vores medarbejdere
er altid opdateret med den nyeste viden på vores felt, ligesom vi fokuserer meget på kompetencer der ligger ud over
det faglige. De egenskaber der gør, at vi tænker anderledes
når vi udvikler nye projekter. Kreativitet skal holdes ved lige.
Vores nysgerrighed skal udfordres og vores begejstring for
det nye skal belønnes. Derfor er Landmarks medarbejdere
skarpe og parate til nye udfordringer.

Økonomi direktør
Jhonny Bihl

Marketing/
Direktionsassistent
Helle Bruun Iversen

Projekt controller
Ole Riis Ebbesen

Landmark
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Landmark
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Landmark
Erhverv

Landmark
Retail

Landmark
Bolig & Koncept

Landmark
Byg

Udviklingsdirektør
Rene Ringsted

Udviklingsdirektør
Jørgen Andersen

Udviklingsdirektør
Jørn Ove Jensen

Projektchef
Lars Thomsen

Projktudvikler
Helle Bruun Iversen

Projktudvikler
Morten Palmelund

Projekt controller
Ole Riis Ebbesen

De tre behovsområder
Bolig, erhverv og detail. Det er sammen med Byg, de hovedområder Landmark udvikler projekter indenfor. Vores udgangspunkt er altid brugernes behov samt funktionaliteten og
perspektiverne i byggeriet. Derfor har vi organiseret os med
specialister indenfor de tre behovsområder – mennesker som
ved hvad der skal til for at skabe attraktive boliger, erhvervsejendomme og detailkoncepter.

Anderledes tænkning flytter et projekt fra et byggeri...

... til en forretningsmulighed

Fremtiden starter i dag

Som byggeudviklingsvirksomhed har vi et stort ansvar for
det samfund vi er en del af. De projekter vi sætter i søen i
dag bliver monumenter i fremtiden. Det stiller høje krav til
de løsninger vi skaber – både hvad angår det visuelle udtryk,
funktionaliteten og potentialet.
Vi skal lære af fortidens mesterværker, begejstres af fremtidens muligheder og stole på vores nutidige egenskaber –
talent, mod, visioner og ansvarlighed. Tidligere tiders byggerier giver os en uundværlig viden – hvad var behovet, hvordan blev brugerfunktionalitet vurderet, hvilke tanker havde
man gjort sig om byggeriets påvirkning af indkøbsadfærd og
samarbejdsformer? Når man foretager den slags analyser,
så bliver det pludseligt meget tydeligt hvilke byggerier der er
sande mesterværker.
Men vi skal ikke bruge inspirationen fra fortiden til at undskylde for vores egen manglende udvikling. Men vi skal derimod
fortolke alle de gode værdier til nutidige – og fremtidige brugbare løsninger. Derfor er det helt bogstaveligt når vi siger, at
fremtiden starter i dag.

LANDMARK modellen
Hvert eneste projekt er en individuel udfordring – og en
unik helhed. Hos Landmark er vi dybt engagerede i alle
projektets faser; fra de første tanker og idéer til det
færdige projekt – og længere endnu. Vores projekter
er nemlig gennemtænkte og udviklet til at skulle give
vedvarende mening og identitet for de mennesker, der
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skal bruge dem. Vi ved med andre ord, hvad der skal til
for at skabe ejendomsudvikling, som giver mening for
såvel investorer som brugere – både i dag og i fremtiden.
For at gøre det lettere at få overblikket over de faser
vores projekter gennemløber, har vi udviklet Landmark
modellen.
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Akkvisition
– identifikation af projektmulighed
Hos Landmark lægger vi os i selen for at leve op til vores
målsætning om at tænke anderledes. Ved begyndelsen af
hvert eneste projekt tvinger vi os selv til, at stille alle de
kritiske spørgsmål til os selv der sikrer at opgaven løses optimalt. Vores udviklingsprojekter har typisk tre indgangsvinkler:
Ideen: På baggrund af Landmarks konceptudvikleres erfaringer, inspiration og ideer forfølges nye projekter. Det kan være
en kombination af traditionel detailhandel på nye måder, integrerede bolig- og erhvervsområder, uddannelsesparker etc.
Muligheden: På baggrund af en bestemt byggegrund eller
grundstykke egnet til byggeri, kan vi udvikle et projekt med
det rette potentiale.
Opfordringen: I gennem kontakter og markedsføring vil der
være bygherrer, investorer, konsortier osv., som vil være
interesserede i at skabe noget konkret – og her har de brug
for Landmark til at skærpe projektprofilen og udarbejde projektplan og business case.
Selvom om der i denne fase ikke eksisterer en egentlig business case, så har Landmarks projektudviklere så stor erfaring, at de instinktivt kan vurdere om en ide eller en mulighed
har et acceptabelt forretningsmæssigt potentiale
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Mulig adkomst – dialog grundejer

2

Landmark gør det umulige muligt. Men for at komme fra den
gode ide til et realiseret projekt kræver det, at vi kan formidle
vores ideer til andre. Dialogen med grundejeren omkring det
projekt vi har i tankerne er helt afgørende for vores succes.
Vi gør en stor indsats for, at grundejeren kan sætte sig ind i
projektets formål og ambitionsniveau. På denne måde sikrer
vi os et ”helt projekt” fra begyndelsen af.
Det er i denne indledende proces, at vi får afgjort om vores
ideer kan bære og om grundejeren vil være med. Derfor er
vi altid meget bevidste om, at kernen i vores ideer, visioner,
ambitioner og planer kan kommunikeres skarpt og enkelt.
Vi stræber altid efter at kunne begejstre og inspirere vores
samarbejdspartnere fra det helt tidlige stadie.

Først ser vi menneskene så ser vi bygningerne

Internt projekt
Formålet med denne fase er, at få lavet en projektbeskrivelse der sætter de relevante, involverede parter i stand til at
forstå projektets omfang og potentiale. I beskrivelsen
indgår også en analyse som blandt andet indeholder:
• Mulige lejere. Hvilket potentiale har projektet i forhold til
lejermålgruppen og den fremtidige brug.
• Myndighedsvurdering. Lokalplansbestemmelser, særlige
servitutter, erhvervsudvikling, byplanlægningsforhold osv.
Forhold der kan påvirke projektet.
• Projektbeskrivelse. Det dokument som bliver omdrejning
spunktet for den kommende proces. Herunder også eventuelle brugeranalyser, kundestrømsanalyser, salgs- og
marketingbehov etc.
• Grovskitse. En meget tidlig arkitektskitse af projektet,
hvor der er stor frihed på ide og design.
• Foreløbigt budget.
• Vurdering af projektet ud fra en business case
betragtning.
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Grundejerdialog
Der indledes dialog med grundejere omkring priser og adkomst til grunden, modningsperiode og formål med projektet.
Grunden vurderes og analyseres grundigt og der holdes indledende samtaler med de omkringliggende grundejere.
Som det sidste element i dette punkt, underskrives den betingede købsaftale af parterne – det officielle igangsætningsdokument, der forsegler projektets søsætning.
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Myndighedsdialog
Der indledes dialog med de respektive myndigheder omkring
principgodkendelser for projektet. Det er Landmarks erfaring, at de relevante myndigheder bør inddrages så tidligt
som muligt i arbejdet. Både for at sikre at de fastlagte deadlines i projektplanen holder, men i lige så høj grad fordi,
de byggeadministrative personer ofte har mange gode input,
der gør projekterne endnu stærkere.
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Eksternt projektoplæg

6

Dette punkt i Landmarks procesmodel er der hvor projektets
indhold, udtryk og potentiale for alvor visualiseres. Punktet
består af en detaljeret beskrivelse af projektet – koncept,
målsætning, indhold osv.
Grunden disponeres og hele projektet designes af arkitekter
og gøres klar til præsentation. Det er også i denne fase at
hele marketingindsatsen planlægges. På baggrund af en præcis målgruppedefinition udarbejder vi en marketingstrategi for
hele projektet. Strategien omfatter det grafiske udtryk, navn
og logo, medieplaner, PR indsats og salgsmateriale.

Dialog brugere | lejere
På baggrund af projektoplægget indledes dialog med potentielle brugere og lejere, for at fastslå om projektet modsvarer
de krav, forventninger og behov disse måtte have. Det er helt
essentielt at have analyseret brugerdelen før aktivering af
projektet, fordi det er her det fremtidige forretningspotentiale bliver blotlagt. Hos Landmark udvikler vi kun holdbare
projekter så vores projektledere gør ekstra meget ud af
denne fase.
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Udarbejdelse af teknisk
projektmateriale
Udarbejdelsen af det tekniske projektmateriale er den detaljerede beskrivelse af projektet, som fagfolkene – projektledere, arkitekter, ingeniører, byggesagkyndige mm. – bruger
som udgangspunkt for det arbejde de hver især skal udføre.
Det er således hele grundlaget for arkitektens tegninger og
ingeniørernes beregninger.
Det kræver dygtige og veluddannede medarbejdere at udarbejde projektmaterialet på en måde, så det bliver så operationelt og anvendeligt for de involverede parter som overhovedet muligt. Det er præcis disse medarbejdere som Landmark
råder over.
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Entreprise - udformning af budget
og aftalegrundlag for byggeri
Når selve projektplanerne og det tekniske projektmateriale er
på plads, tager vi fat i selve aftalerne. Igennem dialogen med
grundejere og eksterne investorer har vi sporet os ind på
de overordnede retningslinjer – rammerne – for aftalegrundlaget. Det gør som oftest de egentlige aftaleforhandlinger
meget konstruktive og operationelle. Til stor gavn for såvel
Landmark som grundejere.
I denne fase udarbejdes det konkrete, operative budget for
hele projektet som naturligvis er funderet i de udvalgte entreprenører og underleverandørers tilbud.
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Investor til projektet
På baggrund af den totale projektplan og færdige business
case, indleder Landmark forhandlinger med potentielle investorer. Denne fase har naturligvis forskellige niveauer bestemt
af hvordan opgaven oprindeligt blev initieret.
Er projektet opstået i Landmarks eget regi, vil vi allerede i
ide fasen have vurderet de forskellige finansieringsmæssige
muligheder og udarbejdet projektplanen i det lys.
Når vi udvikler allerede skitserede projekter på opfordring fra
kunder, vil vi typisk afvente investorforhandlinger til business
casen er helt på plads.
Eftersom hele kernen i et Landmark projekt er langt mere
end et byggeri; en forretningsmulighed, et vækstcenter, byudvikling osv. er det vigtigt at vi allierer os med investorer som
også kan være sparringspartnere i relation til forretningsudviklingsarbejdet.
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Køb en grund
Når investoraftalen er på plads kan skødet underskrives, og
grunden købes endeligt hjem af det selskab som Landmark
opretter på projektet. Selvom det ikke er nogen langstrakt
proces rent tidsmæssigt er netop denne fase vigtig. Hos
Landmark har vi nemlig en klar ambition og strategi om, at
hvert enkelt projekt skal ses som sin egen virksomhed med
sit eget, klare vækstpotentiale. Køb af grund er det synlige
bevis på projektets fremdrift.
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Entreprisekontrakt

12

Med basis i de indhentede tilbud i forbindelse med entrepriseforhandlingerne, vælges den endelige entreprise. Alt
efter projektets størrelse, art og omfang aftales der enten
totalentreprise eller delentrepriser. Som hovedregel tilknyttes
desuden en uafhængig bygherrerådgiver, der spørges til råds
undervejs i projektforløbet.
Landmark er en fuldstændig uafhængig ejendomsudviklingsvirksomhed, og vi har således ikke faste aftaler med
bestemte entreprenører eller konsortier, men finder den
løsning der er mest optimal fra projekt til projekt.

Myndighedsansøgning | -behandling
Med udgangspunkt i projektplanen, de endelige tegninger og
forudgående miljø- og jordbundsundersøgelser, påbegynder
Landmark myndighedsbearbejdningen. Vi har et godt og professionelt samarbejde med såvel det politiske apparat som
den administrative del, i form af tekniske forvaltninger, Byggestyrelsen, Miljøministeriet osv. Byggeri og projektudvikling
i den størrelsesorden Landmark arbejder i kræver, at der er
fuldstændigt styr på alle detaljer i processen omkring byggetilladelser, lodsejerforhandlinger etc. Det sparer tid og penge
i den overordnede projektplan.
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Byggestart

14

Hos Landmark arbejder vi kun med realistiske projektplaner.
Derfor er det helt afgørende, at projekterne starter korrekt
og til tiden. Vores projektledere har mange års erfaring med
styring af byggeprojekter. Det er vores kunders sikkerhed for
en professionel og sikker håndtering af forløbet.
Der er undervejs i hele forløbet en tæt dialog mellem alle de involverede parter. Således tages alle spørgsmål og udfordringer på et tidligt tidspunkt, længe før de udvikler sig til problemer
i projektet.

Aflevering
Projektet afleveres til den aftalte deadline. Projektlederen
garanterer at projektet er leveret i overensstemmelse med
bestemmelserne i kontrakten. I denne fase vil eventuelle
aftaler omkring facility management, administration mm.
aktiveres.
Alle Landmarks projekter bliver desuden evalueret grundigt
efter levering. Succesen for et byggeprojekt kan ikke udelukkende måles på, om leveringen lever op til de tidsmæssige og
økonomiske forudsætninger. Det er først når byggeriet tages
i brug, at vi kan vurdere om det lever op til kravene indenfor
eksempelvis:
•
•
•
•

Forretningsudvikling
Kundestrømme
Byudvikling
Virksomhedsudvikling

Evalueringsprogrammerne er et nøje indarbejdet element i
alle projektplaner fra Landmark.
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Kantine?

...tænk anderledes

Traditionel projektudvikling

Landmark projektudvikling

• Projektet defineres ’’oppe fra og ned’’

• Projektet defineres med udgangspunkt
i brug, funktionalitet og potentiale

Projektmotorer
• Mulighed
• Idé
• Opfordring

Tænk anderledes
Et gammelt kinesisk ordsprog siger: ’Den der går i andres
fodspor kommer aldrig foran’. Den holdning er anerkendt når
man taler om forskning, kultur og kommunikation. Hos Landmark er vi af den overbevisning, at vi også skal træde vores
egne spor når det handler om ejendomsudvikling.
Derfor har vi et mantra, som altid gælder når vi udvikler nye
projekter: ’Tænk anderledes’.

Projektmotorer

Erfaringsbasen

• Mulighed
• Opfordring

•
•
•
•

Inspirationskilder
Projektevalueringer
Materialetest/nyudviklinger
Kreatører uden for branchen

Projekt
beskrivelse

Vi har altid en opgave der skal løses. Funktionaliteten skal
være i orden. Kundestrømmen skal sikres og helheder skal
skabes. Men vi vil mere end det. Vi vil skabe noget helt
særligt, hver eneste gang. Derfor stiller vi altid de samme
spørgsmål før hvert enkelt projekt - hvad gør dette projekt
specielt for målgrupperne og hvad gør vi, som andre ikke
havde tænkt på at gøre. Projekterne skal være interessante
for alle interessegrupper – her menes både lejere, brugere,
investorer, myndigheder og indbyggere da vi er afhængige af
alle disse for at gennemføre succesfulde projekter.

Analyse

• Bruger
• Kunder
• Købs/brugeradfærd

Præsentation
• Køber
• Entreprenør
• Investor

Præsentation
• Køber
• Entreprenør
• Investor

Landmark erhvervsprojekter

Store, ligegyldige betonklodser på golde marker. Det er i
korte træk det image som erhvervsbyggeriet i Danmark har
fået i gennem de sidste 30 år. Effektivt, billigt - og meget
kortsigtet. Står det til Landmark så ændres dette image
drastisk fremover. Gode ideer skal have optimale vækstforhold for at blive til salgbare succeser. Optimale vækstforhold
er erhvervsbyggeprojekter med mening – gennemtænkte i
forhold til brugen og brugerne. Hos Landmark Erhverv leverer
vi kun gennemtænkte projekter. Også til gavn for dig og din
virksomhed.

Landmark erhvervsprojekter
Gennemtænkte – og anderledes tænkte - projekter er eksempelvis Kubiz. Et spændende bud på fremtidens erhvervspark.
Vores koncept med at leje eller eje en del af et virksomhedsfællesskab er helt nyt i Danmark. Der findes simpelthen ikke
lignende muligheder for mindre- og mellemstore virksomheder
for at indgå i et erhvervsfællesskab, der rummer alle de fordele
og fleksible løsninger, som Kubiz kan byde på.

Mødelokale?

...tænk anderledes

Landmark Retail
Landmark Retail udvikler ejendomme til detailhandelen. Men
vores første fokus er aldrig selve byggeriet. Det afgørende
er om mulighederne for vækst og positive oplevelser for
butikkerne og deres kunder, er til stede. Vores opgave er at
skabe succes for brugerne og forbrugerne. Ellers har projektet
ingen interesse. På den lange bane er det også et afsæt til
vores fremtidige projekter. Vi vil nemlig kendes for – og vælges
på – at det bliver en rigtig god forretning at lade Landmark
Retail stå for projektudviklingen
Der er flere ingredienser der mikses i det rigtige blandingsforhold, for at skabe et stærkt detailkoncept. Her er specielt
forbrugernes – kundernes – adfærd i relation til indkøb
afgørende. Ikke kun hvilke varer der trækker, men også viden
om den sociale adfærd der knytter sig til det at købe ind og
det at shoppe.

Landmark Retail
Når disse elementer er færdiganalyseret og indarbejdet i
projektplanen handler det naturligvis om, at skabe noget
interessant byggeri. Der findes alt for meget ligegyldigt
byggeri. Det skyldes mangel på visioner og forståelse for hvad
der skaber udvikling og vækst. Vi skaber væksten igennem
byggekvalitet, gennemtænkte løsninger, nyskabende aktiviteter
i handelslivet og positive omgivelser som stimulerer forbruget.
Sammensætningen af de forskellige butikkers profil i et lejemål
er afgørende for den enkelte butiks succes – etablering af et
konceptområde, hvor butikker med ensartede målgrupper
eller hvor der i øvrigt kan skabes synergi imellem de enkelte
butikker, medvirker til succes for alle. Alle projekter i Landmark
Retail regi er tænkt igennem fra A-Z. Det gælder arkitektur,
indretning, butiks-mix, P-faciliteter, logistik, image osv. Tiden
er løbet fra ligegyldigt detailhandelsbyggeri. Fremtidens
forbrugere – og dermed detailhandelen – vil have unikke,
individuelle indkøbs- og shoppingoplevelser. Og det kan de få
hos Landmark Retail.

Shopping?
...tænk anderledes

Landmark Bolig
For boligbyggeri i almindelighed gælder det groft skitseret,
at det er byggeri til fortidens samlivsformer, under nutidens
økonomi, men skal opfylde fremtidens behov. Byggeri er jo som
bekendt langtidsholdbart. Boligudstillinger har derfor gennem
tiderne været et af midlerne til diskussion af arkitekturens
og boligbyggeriets fremtid. Som sådan har denne form sine
begrænsninger, hvis boliger efter endt udstilling skal stå tilbage
som funktionelle og økonomisk anvendelige nutidsboliger.
Igennem generationer har vi udviklet og bygget boliger med
udgangspunkt i hvad der er teknisk og praktisk muligt.
Materialernes bæreevne og ingeniørernes beregningsmetoder
har sat standarden for, hvad godt byggeri er. Hos Landmark
Bolig vil vi vende tingene på hovedet, og give den afgørende
indflydelse videre til de vigtigste af alle; brugerne.
Vores projekter vil blive gennemsyret af troen på, at ideen og
målet er vigtigere end det, der kan lade sig gøre. Hvis vi kan
skabe den optimale bolig ved at bygge et rundt hus og stille
det på højkant, så skal vi nok finde ud af, hvordan det kan
gøres. Det der tæller, er hvad vi har på hjerte – hvad vores
visioner og ideer består af. Det kaldes også for innovation, og
det har vi i rigelige mængder.

Landmark Bolig
Hvis vi kan overbevise om, at det er brugernes livskvalitet,
deres ønske om funktionalitet og æstetik der skal være
drivkraften i fremtidens boliger, så må vi også tage brugerne
med i overvejelserne i projektudviklingen. Det er blandt
andet denne detalje der gør Landmark Bolig unik i markedet.
Spørgsmålene er jo enkle; hvem skal bo her, hvad er deres
behov og hvordan kan vi give dem mere end de forventer.
Har brugerne succes, har ejerne det også. Og så har vi nået
målet!

Meningsforladte bygninger burde være mennesketomme

Hvad inspirerer os

Vi bliver ofte spurgt hvor vi får ideerne til vores projekter fra.
Er det tilfældigheder? Er der en speciel teknik? Har i særlige
kreative arkitekter og idémagere tilknyttet – eller er det noget
helt fjerde? Svaret er lidt af det hele i den rigtige kombination. Ofte giver indgangsvinklen til et projekt en del af svaret
– en helt særlig grund, en helt særlig beliggenhed eller et helt
bestemt defineret behov som bare venter på en løsning.
Ofte kommer det unikke – det som man oplever som idéen
eller kernen – ud fra vores helt simple test af egne idéer, som
tidligere beskrevet. Men uden inspiration fra store værker var
vi aldrig blevet bevidst om, hvor brede rammer og hvor vide
muligheder vi i virkeligheden har. Så vi lader de store mesterværker glide igennem vores system – hvem skulle bruge dem,
hvad var behovet, hvor var den unikke, anderledes detalje? Og
forhåbentligt bliver det en dag nogle af vores projekter, som
andre vil lade sig inspirere af og forstå, at rammerne er præcist der hvor man selv definerer de skal være.

Her finder du os
Adm. Direktør
Søren Palmelund | M: 2049 5479 | E: spa@landmark.cc

Landmark Erhverv:
René Ringsted | M: 2020 2020 | E: rr@landmark.cc

Landmark Retail:
Jørgen Andersen | M: 4053 5337 | E: ja@landmark.cc

Landmark Bolig:
Jørn Ove Jensen | M: 2899 9101 | E: joj@landmark.cc

Landmark Byg:
Lars Thomsen | M: 3162 6079 | E: lt@landmark.cc

...ejendomsudvikling med mening

