5 priser til
branchens bedste
Om få måneder bliver Estate Media Prisen for 8. gang
uddelt på Ejendomsdagene på Marienlyst
Af Kamilla Sevel

E

state Media Prisen bliver i år uddelt
for 8. gang. 35 modtagere har nu fået
æren af at blive fremhævet for at være
forbilledlige og bidrage med noget særligt til
branchen. Estate Media prisen blev indstiftet
i 2012.
- Estate Media vil gerne hylde de af branchens
aktører, der gør en forskel. Vi tager vores
ansvar for at samle branchen ret alvorligt
og til den opgave er det os en stor glæde at
have været afsender på Estate Media prisen
igennem så mange år, siger adm. direktør Lars
Bernt, Estate Media.
Estate Media prisen uddeles efter en åben
afstemning blandt alle branchens aktører.
- Prisuddelingen viser over en årrække,
hvem det egentlig er, der er branchens mest
markante profiler. Afstemningen viser, hvem
branchen selv synes er de rigtige vindere, siger
Lars Bernt.
Gennem årene er der kommet både søde, sjove,
skæve og toprelevante nomineringsforslag,
og i år opfordres branchen igen til at sende
forslag til nomineringer. Det kan være alt lige
fra bare et navn til en begrundet nominering.
Blandt de nominerede udvælger redaktionen
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på Estate Media herefter 5 kandidater, der
bliver scannet for at fastslå om de lever op til
kriterierne i de enkelte kategorier.
Selve afstemningen foregår anonymt via et
afstemningssystem på nettet, og der kan kun
stemmes en gang fra hver IP-adresse. Godt
3.000 deltog i afstemningen i 2018.
Estate Media prisen er også en fysisk skulptur,
som kunstner Lina Murel Jardorf har skabt.
Skulpturen viser et gennemgående symbol
hos Lina Murel Jardorf i form af moder jord,
der i netop denne udgave specielt skabt til
Estate Media priserne, er fundamentet for
en række bygninger, der kan fortolkes som
alt fra moderne kontorejendomme til ældre
boligudlejningsejendomme og som bryder op
af jordens overflade. Skulpturen kom til i 2013
og står i dag hos i alt 30 prismodtagere.
Estate Media Priserne består af 5 priser
Projektprisen, Transaktionsprisen, Årets forbillede, Velkomstprisen og Årsprisen, der
skifter hvert år. I 2019 går årsprisen til ”Årets
unge talent”.

Frist for indsendelse af nomineringer
er 26. juni.
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Hvem skal have priserne i år?
Nominér din kandidat
send en mail til sevel@estatemedia.dk

Projektprisen

Transaktionsprisen

Velkomstprisen

Årets Forbillede

Årsprisen

Prisen går til det bedste og mest bemærkelsesværdige nye projekt i det pågældende
arbejdsår. Prisen kan gives for energirigtighed,
for en nyskabende projekttype eller mest
sandsynligt for projektet som helhed, for
den arkitektoniske udformning eller for en
særlig beliggenhed. Der er mange priser også
i Danmark, der belønner og priser arkitekter.
Projektprisen vil derfor oftest gå til den
bygherre/team, der har stået bag et projekt
og været ham eller hende, der har valgt at
bevilge pengene.

Prisen går til en aktør, der har gennemført
årets mest spektakulære transaktion. Transaktionen kan være spektakulær i form af
størrelse, karakter, sammensætning eller på
grund af de involverede aktører. Prismodtageren vil oftest være en rådgiver i form af
en advokat eller erhvervsmægler men kan
også være køber eller sælger.

Prisen går til en ny virksomhed eller initiativ
i branchen, som er bemærkelsesværdig og
interessant for branchens udvikling på den
ene eller anden måde på forbilledlig vis.

Prisen går til en aktør i branchen, der på
forbilledlig vis har talt for eller iværksat tiltag
til at forbedre branchens udvikling og/eller
image. Årets forbillede har været et eksempel
på best practice enten inden for sit felt eller
for branchen som helhed.

Prisen gives til en aktør i en del af branchen, der er særlig aktuel, og hvor det netop nu er ekstra
vigtigt at sætte fokus på den specielle indsats for branchen. I 2019 bliver kategorien igen "Årets
unge talent".

Prismodtagere:
2018 Basecamp
2017 Axel Towers
2016 By & Havn for Papirøen
2015 Aarhus Kommune for Dokk1
2014 Twister
2013 FN Byen
2012 Torvehallerne

Prismodtagere:
2018 DSB Ejendomme
2017 M7 Real Estate
2016 Mærsk Group
2015 Blackrock og Danica Ejendomme
2014 Thylander Gruppen for 		
SAS porteføljen
2013 RED Property Advisers for salget
af Rosengårdscentret
2012 Nordens køb af Scala i København

Den første prismodtager i kategorien var det
dengang nystartede Green Building Councils
Mette Qvist, der i 2012 netop var tiltrådt som
direktør for foreningen.
- Det gav os virkelig et afsæt at modtage den
anerkendelse som nye i markedet. Det var på
et tidspunkt, hvor en pris for alvor kan gøre
en forskel. Jeg deltog også i middagen, og det
gav mig nogle gode kontakter, som stadigvæk
holder. Og så tror jeg da også, at det var lidt
af en lakmusprøve for mig som ny direktør,
at jeg satte mig i bilen og uden tøven kørte
til Vejle, da det blev klart, at vi måske kunne
vinde, siger Mette Qvist.

Prismodtagere:
2018 Trust - partnerskab
2017 Rasmus Juul-Nyholm
2016 Robert Neble Larsen
2015 Gitte Andersen
2014 2Move
2013 Rasmus Friis, Tetris
2012 Signe Kongebro

- Jeg ville ønske, at flere af de erfarne succesfulde mænd i branchen
ville tage den opgave op at hjælpe de unge kvindelige talenter, at
dele ud af deres erfaringer og deres netværk og gøre dem til
en i klubben. Altså at lære dem de uskrevne regler –
hvem-er-hvem – og hvor er magten. Alt det, der er
det sværeste, når man ikke er medlem af klubben,
siger Iben Winsløw.

- Det var virkelig meget nyskabende for man
havde ikke før på den måde haft flere mæglere,
der alle arbejdede på samme sag. Det sjove er,
at vi nu er ved at gøre det samme i Nærheden
i Høje-Taastrup, og jeg er helt sikker på, at det
også kommer til at give et godt resultat, siger
partner Peter Mahony, Newsec/CC Property.

ICT OR
FO TO : KIE V.V
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- Ejendomsbranchen er en branche med få kvinder, og derfor er det vigtigt, at et stærkt medie som
Estate Media vedholdende bringer emnet op og fastholder en dialog om at styrke vores branche
også på det punkt. Jeg ser heldigvis en masse unge kvinder i mange grene af branchen, og jeg ser
også en del fra den etablerede del af branchen, der hjælper kvinderne frem.
Det er vigtigt, at vi rekrutterer sådan, at branchen indeholder diversitet,
for vi ved, at man opnår de bedste resultater med diversitet blandt
medarbejderne og i ledelsen, siger Iben Winsløw.
Estate Media prisen er med til at sætte fokus på, hvem der er
forbilleder i branchen. Og det gælder også det gode eksempel for
andre kvinder.

I 2015 fik Freja Ejendomme og CC Property
prisen for en ny måde at strukturere
mæglerarbejdet på i Cortex Park i Odense.

Prismodtagere:
2018 Balder
2017 Pihl & Søn
2016 Signe Steen Risager
2015 Freja Ejendomme og CC Property
2014 Anne Skovbro – Københavns Kommune
2013 EDC og Robert Neble Larsen
2012 Danish Green Building Council

I 2017 gik prisen til advokat og navnepartner i Winsløw, Iben Winsløw, som årets kvindelige
forbillede. Det var hun personligt glad for, men hun synes også, at det er vigtigt for branchens
udvikling.

Modtagerne af Estate Media Prisen 2018.

Prismodtagere:
2018 Årets PropTech selskab - Brickshare
2017 Årets kvindelige forbillede 			
– Iben Winsløw
2016 Årets unge talent – Maria Brunander
2015 Årets projektudvikler – Carlsberg Byen
2014 Årets særlige indsats - Kristian Baatrup
og Danske Landinspektører
2013 Årets financier – Det danske 								
realkreditsystem/RD
2012 Årets investor Pension Danmark
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