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Bygg dina beslut på
rätt underlag!

MITT VARUMÄRKE
MINA
GENVÄGAR

Du får oslagbar koll på
byggmarknadens
nuläge och
framtidsutsikter.

MINA GENVÄGAR

Du får ett beslutsstöd skräddarsytt för ditt verksamhetsområde, snabbt och enkelt - när
du behöver det. Du bygger dina beslut på underlag som hämtas från Byggsveriges
största projektdatabas och mest omfattande projektbevakning.
Byggranking

Här får du koll på de största/mest
aktiva aktörerna utifrån projektvärde
eller antal projekt.
Ranka aktörerna och du har snabbt
ett unikt beslutsunderlag. Vilka
byggherrar, arkitekter eller entreprenörer är störst/viktigast att ha koll på
inom ditt verksamhetsområde? Har
du koll på dem?

Statistik, trender

Du som har Mitt Sverige Bygger får
tillgång till statistik som visar trender
i vår databas:
• Byggstartsindex
• Byggstartsbarometer
• Projekteringsindex
• Projekteringsbarometer
Ta fram index och grafer över den
totala byggkostnadsvolymen de
senaste åren, du kan också titta på
fyra olika grupperingar av projekt.
Alla fria grafer visar hela landet och
vill du fördjupa dig rekommenderar
vi tjänsten Marknadsanalys.

Tummen upp
från våra
kunder
Läs mer på
www.sverigebygger.se

Nu också
i mobilen!
Du kan även logga in på
mobil.sverigebygger.se

Tilläggstjänster
Marknadsanalys
Välj geografiskt unika områden i
kombination med utvalda byggkategorier för att se grafer och
index över hur utvecklingen har varit
och hur det nutida/framtida byggandet ser ut.
Oslagbara beslutsunderlag inför:
• Budgetarbete
• Prognos
• Planering
• Uppföljning
Trend Byggstarts- och projekteringsindex. Överskådliga grafer
som visar trenden över de senaste
tre åren. Läs mer i separat PDF.
Enkäter/Enkäthjälpen
Vi hjälper dig som vill ha ett än mer
skräddarsytt beslutsunderlag med
enkäter och egna undersökningar.
Några av de uppdragsgivare vi haft
är Tidningen Byggindustrin, Sveriges
Byggindustrier, VVS-Företagen, VVSForum m fl. Läs mer i separat PDF.
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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.

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.

MINA AFFÄRSMÖJLIGHETER

Sök-, bevaknings- och händelsetjänster
som ger dig oslagbara affärsmöjligheter. Innehåller bygginformation om
MITT
VARUMÄRKE
projekt,
företag, anbud och
upphandlingar.

MITT BESLUTSSTÖD

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

MINA AFFÄRSMÖJLIGHETER

Mina genvägar

MITT BESLUTSSTÖD

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

MINA GENVÄGAR

(Läs mer på separat PDF)

Statistik-, analys-, trend- och rankingtjänster som ger dig rätt beslutsstöd
snabbt och enkelt
MINA GENVÄGAR
- när du behöver det.

MITT VARUMÄRKE

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.

MINA AFFÄRSMÖJLIGHETER

Vi följer byggprocessen

MITT BESLUTSSTÖD

Vilken typ av projekt är du intresserad av och när i projektet vill du få
information? Vi följer hela byggprocessen i jakten på relevant, affärsdrivande information.
Välkommen till Byggsveriges absolut största projektdatabas och mest
omfattande projektbevakning.

(Läs mer på separat PDF)

MITT VARUMÄRKE

Exponerings-, adress- och utskickstjänster som marknadsför och stärker
ditt varumärke effektivt.

MINA GENVÄGAR

(Läs mer på separat PDF)

Byggprocessen

Upphandling av konsulter
och projektering
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Vi följer projekten hit från idé till upphandlade underentreprenörer
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Anbud
entreprenörer
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Anbud
konsulter

Upphandling av entreprenörer
och byggstart

Fortsatt byggnation
och inﬂyttning
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