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MITT VARUMÄRKE

MINA GENVÄGAR

SKRÄDDARSYDD BYGGINFORMATION

Företagshändelser
Se de företag som senast rapportera-
des på projekt inom din profil.

Mina Projekt och Kontakter 
Punktbevaka projekt och företag, 
vi skickar e-post när något händer. 
Du kan också spara viktiga projekt/
företag, anteckna, sätta återkomster 
och skapa egna mappar för att hålla 
ordning.

Företagsanalys
Relationer - vem jobbar med vem? 
Vilka projekt har företagen - storlek, 
typ, geografisk spridning, bygg-
starter.

Sökning
Med vår söktjänst kan du söka i hela 
databasen med hjälp av din profil. I 
Snabbsök söker du enkelt på ord som 
t ex projektets eller företagets namn, 
geografi etc. Avancerad sökning 
ger dig möjlighet att söka specifika 
alternativt grupper av projekt/företag, 
både framåt och bakåt i tiden. 

Projekthändelser
Tjänsten tar fram de senaste  
händelserna på projekt inom din  
profil. Den geografiska placeringen 
får du presenterad på en lätt-
överskådlig kartbild.

Ranking
Funktion som hjälper dig att snabbt 
se vilka företag som är mest aktiva, 
har flest projekt eller högsta totala 
projektvärde. Ger en överblick och 
hjälper dig att prioritera rätt företag.

Kartfunktion
Du kan även selektera via vår kart-
funktion – träfflistorna anpassas när 
du zoomar i kartan. Med kart-
funktionen får du snabbt en bra 
överblick och du kan såklart även 
använda den för vägbeskrivning till 
ett projekt eller företag.

Tilläggstjänst 
Avancerad licens
•	 Se kollegors anteckningar
•	 Skicka & ta emot projekt
•	 Gemensam mappstruktur

Tummen upp 
från våra 
kunder

Läs mer på  
www.sverigebygger.se

Tillsammans med dig som kund skapar vi en skräddarsydd lösning. Vi går igenom 
geografiskt område, vilken typ av byggnation du vill ha koll på, när m.m. Allt för att du ska 
få rätt information vid rätt tidpunkt från Byggsveriges största projektdatabas och mest 
omfattande projektbevakning.
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Nu också 
i mobilen!

Du kan även logga in på  
mobil.sverigebygger.se
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Få koll på byggprojekt, bygg-
företag, anbud och 
upphandlingar - inom såväl 
privat som offentlig byggsektor. 

Mina affärsmöjligheter innehåller 
bygginformation som ger dig 
oslagbara affärsmöjligheter.
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Vår mission är att göra det möjligt, till och med enkelt, för våra kunder att dagligen ta rätt 
affärsbeslut, marknadsföra sig effektivt och hitta fler och bättre affärsmöjligheter.
Med Mitt Sverige Bygger kommer du märka att vi tar missionen på allvar.
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Dagliga uppdateringar ger dig dagliga affärsmöjligheter
Genom dagliga marknadsundersökningar följer undersökarna på 
Byggsverige hela byggprocessen och tar reda på vem som bygger vad, 
var när och hur. 

Varje enskilt bygg- och anläggningsprojekt följs upp från byggherrens idé, 
planering, skiss, till rapportering av anbudstider samt upphandlade 
konsulter, entreprenörer och underentreprenörer. Förändringarna i data-
basen kan du som kund på Mitt Sverige Bygger se direkt online, utan 
fördröjningar. 

Mina genvägar
Mitt Sverige Bygger är troligen den första och enda bygginformations-
tjänsten i världen som verkligen kan skräddarsys. Med den nya funktionen 
Mina genvägar skapar du ditt eget Sverige Bygger online. 

Mitt Sverige Bygger är uppbyggt av moduler vilket möjliggör att du under 
”Mina genvägar” själv kan välja vilka funktionsmoduler du vill använda. Dra, 
placera och släpp dem för att skapa din unika lösning.

Vi följer byggprocessen
Vilken typ av projekt är du intresserad av och när i projektet vill du få 
information? Vi följer hela byggprocessen i jakten på relevant, affärs-
drivande information.

Välkommen till Byggsveriges absolut största projektdatabas och mest 
omfattande projektbevakning.

Byggprocessen

Anbud
konsulter

Idé
Byggplan

Upphandling av konsulter 
och projektering

Upphandling av entreprenörer
och byggstart
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Vi följer projekten hit -
från idé till upphandlade underentreprenörer
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Fortsatt byggnation
och infl yttning

Sök-, bevaknings- och händelsetjänster 
som ger dig oslagbara affärsmöjlighe-
ter. Innehåller bygginformation om 
projekt, företag, anbud och 
upphandlingar. 
 
(Läs mer på separat PDF)

Statistik-, analys-, trend- och ranking-
tjänster som ger dig rätt beslutsstöd 
snabbt och enkelt  
- när du behöver det. 
 
(Läs mer på separat PDF)
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Exponerings-, adress- och utskicks-
tjänster som marknadsför och stärker 
ditt varumärke effektivt.

(Läs mer på separat PDF)


