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MITT VARUMÄRKE

MINA GENVÄGAR

Adressuttag
Du som är kund på någon av 
Sverige Byggers tjänster har 
möjlighet att ta ut adresser till ett 
bra pris. Du väljer själv målgrupper, 
geografi etc.

Unika, händelsestyrda adresser 
som kan användas till utskick, 
DM-kampanjer m.m. Du når snabbt 
och enkelt rätt beslutsfattare ner på 
projektnivå.

Läs mer i separat PDF.

* Du som är kund kan också an-
vända funktionen ”Mina adresser” 
för att direkt hämta hem intressanta 
företag/kontakter. Du hittar funktio-
nen under fliken Mina Affärsmöjlig-
heter.

Exponeringspaketet
Digital marknadsföring som presente-
rar din verksamhet på ett företagskort 
med logotyp/varumärke, länk till 
hemsida, kontaktuppgifter samt 
koppling till eventuella referenspro-
jekt i vår databas. Här kan du också 
själv lägga in fritext om ditt företag 
och sökord för internetsökningar.

Du finns synlig och sökbar  
på många ställen:
• byggsverige.se
• kunder på sverigebygger.se
• startsidan sverigebygger.se
• byggkartan.se
• byggsok.se (+partners)
• sökmotorer (google mfl)      

m.m.

Vi har även bannerytor på flera 
sajter

Läs mer i separat PDF.

Tilläggstjänster
DM-utskick
Effektiv, printad direktmarknadsföring 
som gör ditt budskap och varumär-
ke synligt för rätt beslutsfattare på 
rätt byggprojekt vid rätt tidpunkt, då 
de är som mest påverkbara gäl-
lande beslut i sina byggprojekt.

Du förser oss med ditt budskap,  
vi ser sedan till att du och ditt  
varumärke/företag marknadsförs 
mot rätt beslutsfattare varje vecka 
under ett helt år.

Läs mer i separat PDF.

DM-adresser, utskickstjänster samt exponerings-tjänster (digital DM) som effektivt 
marknadsför ditt företag och ditt företags varumärke. Du erbjuds unikt skräddarsydda och 
nästan kirurgiskt riktade DM-tjänster för just ditt verksamhetsområde och ditt behov. 
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Rikta din marknadsföring rätt!

Du, ditt företags namn och 
varumärke synliggörs, stärks 
och positioneras via våra 
DM-tjänster. 

Vill du påverka/sälja till beslutsfattare på projektnivå erbjuder vi dig att nå: 
• Byggherrar/beställare
• Konsulter/arkitekter/konstruktörer/installationskonsulter etc.
• Bygg- och anläggningsentreprenörer
• UE inom VVS, el, golv, målning, inredning etc. mfl

Tummen upp 
från våra 
kunder

Läs mer på  
www.sverigebygger.se

Nu också 
i mobilen!

Du kan även logga in på  
mobil.sverigebygger.se

Nyhet 2014! 
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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)

Nyhet 2014! 


