EXPONERINGSPAKETET

Vi har beslutsfattarna på byggprojekten, deras uppmärksamhet
vid rätt tidpunkt - inför beslutsfattande på projektnivå!

Ge oss bara ditt varumärke så
sköter vi resten!

Beslutsfattarna loggar in på byggsverige.se för att uppdatera/kvalitetssäkra information
om sina byggprojekt. Precis här & nu kan du påverka genom att finnas tillgänglig & synlig!

Enkelt
Vi riktar din exponering till just ditt
intresseområde oavsett geografi
eller typ av byggprojekt.

•• Beslut fattas på en mix
av fakta och magkänsla
•• Kännedom skapar 		
omedvetet trygghet 		
inför affärsbeslut
•• Forskning visar att vi är
mer positivt inställda till
det vi känner igen.
•• Det gäller att vara ”top 		
of mind” inför beslut.
Exponeringspaketet hjälper dig att
synas vid rätt tidpunkter och under
hela byggprocessen vilket ökar ditt
varumärkes chanser.
Du gör dig synlig och sökbar för
aktiva beslutsfattare i Byggsverige
såsom byggherrar, konsulter, entreprenörer m fl, ditt varumärke blir
starkare och mer känt.

Tryggt

Vi håller koll på din exponering så
den fungerar som den ska.

Mätbart

Via en administrativ inloggning kan
du närsomhelst se dagsuppdaterad statistik. Här kan du enkelt själv
göra ändringar i din företagspresentation eller justera sökord vid behov.

Detta ingår:

• Ditt varumärke/företag blir synligt och sökbart under ett helt år
• Företagspresentation om ditt företag, med adress & kontaktuppgifter
• Karta
• Fri support
• Optimering av ditt företagskort via sökmotorer som google
• Tillgång till statistik via egen inloggning
• Referensprojekt- finns du i vår databas visas dina referensprojekt
• 42 sökord
• Exponering av ditt varumärke i riktade e-postutskick samt på byggsajter
som Byggsverige.se, Byggsok.se, SverigeBygger.se, Byggvarlden.se och
inte minst nya Byggkartan.se där vi sätter ditt varumärke just på byggkartan.
Länkar från dessa högt rankade byggsajter ökar möjligheterna för din
hemsida att klättra på t ex. Google.
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EXPONERINGSPAKETET
Du får medverkan på följande sajter:

byggsverige.se - här når du beslutsfattarna på		
projektnivå när de kvalitetssäkrar informationen.

byggsok.se - här når du många olika entreprenörer mfl.

e-Korrektur Sagesman

Från: Brandt, Sölve (SverigeBygger)
Skickat: den 15 November
15:24 varumärke visas högt i träfflistan
Byggkartan.se
–2011
ditt
Till: Rudh, Liselott (SverigeBygger)
Ämne: VB: Tack! Här kommer gratistjänster till dina byggprojekt
samt på
kartan.
Du har fått detta mail då du rapporterats å ett projekt av Byggsverige Byggfaktas och Sverige Byggers gemensamma dagliga marknadsundersökning.

Vi marknadsför ditt byggande och
hjälper dig göra lysande affärer
med både Byggfaktas och Sverige Byggers kunder!

Hej Andreas!

sverigebygger.se - inloggade kunder, t ex Skanska och
34 andra av Sveriges 50 största byggföretag.

Tack för att du tog dig tid! Nu ser vi till att ditt byggande
marknadsförs.
För att säkerhetsställa att korrekt information publiceras,
ber jag dig logga in och kontrollera din information.

Skärmdump, bildtext

Om du vill ändra någon information så loggar du in och
klickar på knappen ändra/uppdatera!

Skärmdump, bildtext
Elisabet Brolin
Byggsverige

Nyttiga funktioner
Som användare på Byggsverige.se får du tillgång till flera nyttiga funktioner, bland annat:
Ja, allt stämmer
Med en enda knapptryckning kvalitetssäkrar du informationen på ett projekt.
Vill du ändra någon information så går det även snabbt och lätt att skicka en ändring!
Mina uppgifter
Nu har du möjlighet att snabbt och enkelt kontrollera och uppdatera dina
kontaktuppgifter.

Logga in och uppdatera marknadsföringen av dina projekt direkt!
e-Korrektur Sagesman

VARUMÄRKEN
SOM MATCHAR
DINA BYGGPROJEKT
HITTA RÄTT LEVERANTÖR
/ PRODUKT
Här
kan du hitta
nya konsulter,
entreprenörer
leverantörer och få in bättre anbud och
Inloggningsfri
service
som innehåller
tusentalsoch
produkter
priser
till dina byggprojekt.
med beskrivningar,
deklarationer, föreskrivningstexter och

Dessa
tjänsteföretag
intresseradetill
av dina
byggprojekt. och
CAD-detaljer
direktärkopplade
leverantörer
Dessa materialföretag är intresserade av dina byggprojekt.

tillverkare.

Beskrivningstexter
Produktnyheter

Deklarationer

CAD-Detaljer
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I korrekturmail direkt till rätt beslutsfattare.
Dina användaruppgifter

Dessutom medverkar du på sverigebygger.se,
startsidan, och på byggvarlden.se

Varför ska du vara synlig via just våra sajter?
++ För att Sverige Bygger är marknadsledande när
det gäller att samla in, förädla och förse Byggsverige
med information om byggprojektens alla led och
skeden.
++ För att vi jobbar med kvalitetssäkring via korrekturmail som ger dig direkt synbarhet för rätt person på
rätt projekt vid rätt tidpunkt.
== Du visas upp inför relevant affärdrivande trafik!

Din inloggningsinformation till Byggsverige.se
© SVERIGE BYGGER
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Användarnamn:
Följ oss: twitter.com/sverigebygger mynewsdesk.com/se/sverige-bygger
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Lösenord: UQCZPDUf
Logga in direkt

