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Sverigebygger.se/login
- betalande kunder

Byggsveriges affärskälla 
– här bevakar såväl konsulter, 
entreprenörer, underentreprenörer 
och leverantörer sin marknad. 
Betaltjänster för ca 10 000 proffs 
som använder bygginformation för 
att hitta nya kunder, projekt, anbud, 
företag, beslutsfattare samt aktuell 
byggstatistik. (Skanska, Peab, NCC 
och 32 till av Sveriges 50 största 
byggföretag använder våra tjänster)

Byggsok.se - Byggsök gratis!
En gratistjänst där proffs inom 
bygg med vissa begränsningar kan 
söka efter planerade, pågående 
och historiska projekt. Banners är 
placerade på såväl startsidan som 
på samtliga undersidor.

Byggfolio.se 
- Branschens referensprojekt 
på ett ställe

På Byggfolio marknadsför många 
företag sina referensprojekt. 
Eftersom det är en relativt ny tjänst 
ökar trafiken ständigt då fler och fler 
kunder länkar och hänvisar till sina 
egna portfolios med byggprojekt på 
Byggfolio.se

Byggkartan.se 
Byggkartan ger dig möjlighet 
att gratis visualisera data från 
Byggsveriges största projektdata-
bas och mest omfattande projektbe-
vakning.

På sajterna ovan är endast modul-
banners synliga på startsidan dit 
både kunder och andra besökare 
kommer. (Ingen panorama finns på 
Byggfolio.se eller Byggkartan.se)
 

Byggsverige.se 
Vänder sig direkt till beslutsfattarna 
på projektnivå! Här marknadsför 
byggherrar och byggföretag gratis 
sina byggprojekt och upp-
handlingar. Här kan de logga in för 
att uppdatera information samt för 
att hitta nya aktörer till sina projekt 
eller för att se på aktuell bygg-
statistik. Banners är placerade på 
såväl startsida som på alla inlog-
gade sidor. 

Dessutom skickas det dagligen ut 
key-mail, korrektur via e-post till rätt 
beslutsfattare på rätt byggprojekt 
vid rätt tidpunkt. Såväl byggherrar, 
konsulter, arkitekter, byggare och 
underentreprenörer på rappor-
terade planerade och pågående 
projekt nås. Det går ut ca 2000-
2500 sådana riktade e-postutskick 
en vanlig vecka.

Primära målgrupper är privata och offentliga byggherrar/fastighetsägare, stora och små; 
föreskrivare/arkitekter/konsulter, och inte minst byggentreprenörer. Andra stora mål-
grupper som nås är underkonsulter, underentreprenörer, installatörer, leverantörer.

HELA BYGGSVERIGE

+ Sverigebygger.se 
+ Byggsok.se 
+ Byggsverige.se 
+ Byggfolio.se
+ Byggkartan.se

Digitalt annonspaket som når 
beslutsfattare på alla nivåer och 
i alla skeden i byggprocessen.

Riktat bannerpaket som når Byggsverige!
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Lite siffror om bannerpaketet HELA BYGGSVERIGE totalt:
• En räckvidd på ca 15 000 unika besökare per månad 
• Ca 100 000 visningar av en banner per månad  

Siffrorna kan variera över tiden och är t ex. lägre under semesterperioden på sommaren samt vid jul och nyår.

Prislista HELA BYGGSVERIGE

Banner Mått Pris/vecka 100 % SOV Pris/vecka minst 33 % SOV

Panorama 728 x 90 pxl 10 750 Kr 4 000 Kr

Modul (knapp) 200 x 100 pxl 6 000 Kr 2 500 Kr

Storlek max 50 kb. Vi rekommenderar statiska banners i GIF eller JPG.
(Vid ev. animering i GIF – ha det viktigaste först eftersom endast första bilden visas i Outlook)

HELA BYGGSVERIGE

Här är bannern placerad på inloggningssidan: byggsverige.se:




