
Läs mer på boneo.se/nyproduktion-tjanster

Morgondoppet inledde samarbete med Boneo för 
annonsering av deras nybyggnadsprojekt efter att 
byggherren insett att Boneo är mer prisvärda och 
träffsäkra än andra plattformar. 

”Boneos kampanj gav 
omedelbar effekt vilket 
gör att varenda krona 
har känts välinvesterad”

CASE MORGONDOPPET/EMRAHUS 

Läs mer på

nästa sida 

“
På vilket sätt urskiljer sig Boneo från andra alternativ som ni har testat?

Vi valde faktiskt att köra en parallell kampanj hos Hemnet med en lika stor budget, 
eftersom vi var nyfikna på hur kampanjresultaten skulle skilja sig åt. Det blev 
snabbt tydligt att Boneo levererade på en helt annan nivå. Vi märkte inte av 
någon förändring i vår besöksstatistik från Hemnet-kampanjen, men när 
Boneos kampanj drog i gång såg vi en omedelbar effekt. När vi var färdiga 
kunde vi konstatera att Boneo stått för 90% av trafiken till vår intresseanmälan 
under kampanjperioden. Effekten från Hemnet var så liten att vi inte kunde 
hitta någon statistiskt säkerställd skillnad i vår webbtrafik.



Hur upplever ni att kontakten med Boneo funkade under samarbetet?

Det var även en stor skillnad i bemötandet. Hemnet var svåra att få tag på och 
verkade inte nämnvärt intresserade av vårt projekt. Boneo, däremot, var extremt 
engagerade och pålästa från dag ett. Vårt test har visat oss med all önskvärd 
tydlighet att Boneo är ett bättre alternativ för vår verksamhet. 



Varför skulle ni rekommendera andra nyproduktionsbolag att använda Boneo?

Vi rekommenderar Boneo för att de erbjuder personlig service, målgruppsanpassad 
marknadsföring och en kärlek för projekten som vi inte ser hos andra aktörer. 



Resultat

39%
av intressenterna klickade sig 
vidare till intresseanmälan

90%
av all trafik till intresseanmälan 
kom från Boneo 

Fredrik Ahlberg, strategisk kommunikatör på Emrahus 
berättar om samarbetet:

Fredrik Ahlberg 
Strategisk Kommunikatör, 

Emrahus

http://www.boneo.se/nyproduktion-tjanster
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Morgondoppets önskemål var att hitta en engagerad och 
tillmötesgående samarbetspartner som skulle värna lika mycket om 
projekten som de själva gör. 



Projektet omfattades av 11 radhus i Funäsdalen, Härjedalen. Bostäderna 
är av premiumklass, med utgångspriser på 6,6-7,8 miljoner kronor. 
Kampanjen genomfördes under perioden december 2022 till januari 
2023, där Boneo stod för 90% av all trafik till Morgondoppets 
intresseanmälan.

 

Nyproduktionsprojektet marknadsfördes under 4 veckor genom

 Matchning mot över 500 000 spekulanter som aktivt går på visnin
 Egen projektsida på boneo.s
 Sociala annonser mot lokala målgruppe
 Sponsrad native-artikel

Resultat

+7 300
aktiva besökare till 
projektet på Boneo.se

+1 000
matchningar mot aktiva 
spekulanter i området

+2 600
besökare blev intressenter 
till projektet

”Hos Boneo blir man inte 
bara en kund i mängden.”

CASE MORGONDOPPET/EMRAHUS 

av Boneos besökare 
kan tänka sig köpa 

nyproduktion

Fler än

60%”Vi rekommenderar Boneo då de är väldigt pålästa 
och engagerade. Vi och projektet var i trygga 

händer under hela processen.” 

Fredrik Ahlberg 
Strategisk Kommunikatör på Emrahus

Om projektet

http://www.boneo.se/nyproduktion-tjanster


Remus Cismas 
regionchef Malmö 
CA Fastigheter 

“Då externa samarbeten ofta kan strula så 
uppskattade mina kollegor verkligen  

Boneos engagemang och idérikedom.”

Maria Ståhl 
kommunikationsstrateg 
Äkta Ståhl AB 

“Boneo är både proffsiga, tillmötesgående och 
genuina. Jämfört med andra bostadsportaler 

som bara är business rakt av.” 

CASE CA FASTIGHETER 

CA Fastigheter inledde samarbete med Boneo då 
man önskade hitta ytterligare en samarbetspartner 
inom nyproduktion.

CA Fastigheter hade varit nyfikna på Boneo en tid. Efter ett möte, där man 
fick höra mer om vad Boneo kunde erbjuda, bestämde sig CA Fastigheter 
för att testa. För att tydligt kunna urskilja leveransen från annan 
marknadsföring så fick Boneo genomföra hela sin kampanj innan projektet 
blev synligt på andra bostadsportaler. 



Projektet omfattades av 42 lägenheter fördelat på tre byggnader 
vid Lomma Strand i Skåne. Kampanjen genomfördes under perioden juli-
augusti 2022.  


När CA Fastigheter sedan säljstartade projektet i september hade 
de fått in över 600 skarpa intresseanmälningar – tack vare Boneo.



Nyproduktionsprojektet marknadsfördes under 4 veckor genom

 Matchning mot över 500 000 spekulanter som aktivt går på visnin
 Egen projektsida på Boneo.s
 Social annons mot lokala målgruppe
 Sponsrad native-artikel

av Boneos besökare 
kan tänka sig köpa 

nyproduktion

Fler än

60%

Läs mer på boneo.se/nyproduktion-tjanster

”Boneos marknadsföringsstrategi för 
nyproduktion levererade flera steg 
bättre än konkurrenterna.”

Resultat

8 600+
aktiva besökare till 
projektet på Boneo.se

3 900+
matchningar mot aktiva 
spekulanter i området

600+
skarpa intresseanmälningar att 
bearbeta vid säljstart 

Thim Falk, ansvarig mäklare 

Bjurfors Nyproduktion Skåne

http://www.boneo.se/nyproduktion-tjanster


CASE BON BOSTAD 

BON Bostad började samarbeta med Boneo för 
annonsering av deras nybyggnadsprojekt, då 
byggherren insåg att Boneo kunde erbjuda mer 
än andra bostadsplattformar.

BON Bostads önskemål var att hitta en plattform som kunde erbjuda 
en högre träffsäkerhet och en mer aktiv målgrupp än traditionell 
marknadsföring. 



Samarbetet har hittills omfattat ett projekt med parhus i Landvetter 
utanför Göteborg. 



Nyproduktionsprojektet marknadsfördes under 4 veckor genom

 Matchning mot över 500 000 spekulante
 Egen projektsida på Boneo.s
 Social annons mot lokala målgruppe
 Sponsrad artikel

”Jag har bara positiva saker att säga om vår kontakt med 
Boneo. Nyproduktionsteamet var lyhörda och kom med 

bra input samtidigt som de levererade snabbt.”

Nicholas Täfvander-James 
Partner & Affärsutvecklare på BON Bostad

av Boneos besökare 
kan tänka sig köpa 

nyproduktion

Fler än

60%

Läs mer på boneo.se/nyproduktion-tjanster

”Med Boneo får man en kunnig 
samarbetspartner, bra exponering 
för sina projekt och det viktigaste 
av allt - många kvalitativa leads.”

Resultat

4 600+
aktiva besökare till 
projektet på Boneo.se

3 700+
matchningar mot aktiva 
spekulanter i området

900+
av besökarna blev 
intressenter till projektet

http://www.boneo.se/nyproduktion-tjanster


CASE GBJ BYGG 

GBJ Bygg inledde samarbete med Boneo för 
annonsering av deras nybyggnadsprojekt, för 

att därefter utöka samarbetet med ett årsavtal. 

Samarbetet har hittills omfattat 11 projekt, med varierad projektstatus, 

i södra Sverige. 



Här har Boneo, via unik spekulantdata och andra tjänster, bistått GBJ 
Bygg med att nå rätt målgrupper på ett kostnadseffektivt sätt.  
Genom att binda årsavtal kunde GBJ Bygg enkelt planera kommande 
projekt på Boneo.



Nyproduktionsprojekten har marknadsförts genom

 Matchning mot över 500 000 spekulante
 Egen projektsida på Boneo.s
 Social annons mot lokala målgruppe
 Sponsrad artikel

”Teamet på Boneo är lyhörda och bidrar med värdefulla insikter. 
Det känns bra att veta att jag har Boneo i min verktygslåda när 

jag ska göra effektiva marknadsplaner för våra projekt.”

Anette Kling  
Marknadsstrateg på GBJ Bygg AB

av Boneos besökare 
kan tänka sig köpa 

nyproduktion

Fler än

60%

Läs mer på boneo.se/nyproduktion-tjanster

”Vi har sett en tydlig ökning i 
antalet intresseanmälningar 
sedan vi startade vårt 
samarbete med Boneo.”

Resultat

20 000+
besökare till projekten på 
Boneo.se

15 000+
matchningar mot aktiva 
spekulanter i områdena

3 725
av besökarna blev intressenter till 
projekten

Siffrorna ovan är en sammanslagning från de 
projekt man hittills hunnit genomföra samt 
slutrapportera.

http://www.boneo.se/nyproduktion-tjanster


CASE MAISON FORTE 

Maison Forte inledde samarbete med Boneo för 
annonsering av deras nybyggnadsprojekt. Som 
byggherre letade de efter en flexibel helhetslösning.  

Maison Fortes önskemål var att hitta en plattform som skulle vara lika 
effektiv som marknadsföringskanal i tidigt skede som i projektstatus 
“Planerad” eller “Säljstartad” - där blev Boneo ett enkelt val. 



Samarbetet har hittills omfattat flertalet projekt om lägenheter, radhus 
och parhus  i Mälardalen.



Nyproduktionsprojekten har marknadsförts genom

 Matchning mot över 500 000 spekulante
 Egen projektsida på Boneo.s
 Social annons mot lokala målgruppe
 Sponsrad artikel 

”Vi har kört några projekt tillsammans med Boneo nu och vi är 
väldigt nöjda. De återkommande rapporterna som vi får ger 

oss en bra överblick över hur våra projekt tas emot av 
marknaden i ett tidigt skede.” 

Ulf Johansson   
Projektchef på Maison Forte

av Boneos besökare 
kan tänka sig köpa 

nyproduktion

Fler än

60%

Läs mer på boneo.se/nyproduktion-tjanster

Resultat

250 000
visningar mot aktiva spekulanter

700
matchningar mot aktiva 
spekulanter i området

20%
av spekulanterna blev heta leads

”En flexibel plattform för byggherrar 
som tidigt driver heta leads till våra 
nyproduktionsprojekt”

http://www.boneo.se/nyproduktion-tjanster


CASE BRABO 

BRABO samarbetar med Boneo för annonsering av 
deras nybyggnadsprojekt. Samarbete inleddes då 
de som byggherre letade efter en ny effektiv 
marknadsplattform. 

BRABOs önskemål var att hitta ett verktyg som på ett effektivt sätt skulle 
komplettera övriga marknadsplattformar inför säljstart.



Samarbetet har omfattat samtliga etapper av BRABOS lägenheter i Haga 
Norra, Solna.



Nyproduktionsprojekten har marknadsförts genom

 Matchning mot över 500 000 spekulante
 Egen projektsida på Boneo.s
 Social annons mot lokala målgruppe
 Sponsrad artikel 

”Boneo som samarbetspartner erbjuder bra personlig service 
där vi särskilt uppskattar de kontinuerliga rapporterna med 

statistik över hur projekten går.”

Pontus Nylander   
Marknadskoordinator på BRABO

av Boneos besökare 
kan tänka sig köpa 

nyproduktion

Fler än

60%

Läs mer på boneo.se/nyproduktion-tjanster

Resultat

4 000+
aktiva besökare till projektet på 
Boneo.se

1 500+
matchningar mot aktiva 
spekulanter i området

20%
av besökarna från Boneo fyllde i 
en intresseanmälan

Siffrorna ovan avser 1 av 3 etapper där 
BRABO samarbetat med Boneo.

”Boneo kompletterar de egna 
marknadsaktiviteterna inför 
säljstart på ett effektivt sätt.”

http://www.boneo.se/nyproduktion-tjanster


CASE WALLIN 

Wallin samarbetar med Boneo för annonsering av 
deras nybyggnadsprojekt. Samarbete inleddes då 
de som byggherre letade efter en ny lösning för att 
driva intressenter för bostadsförsäljning.

Wallins önskemål var att hitta en ny plattform som på ett effektivt och 
prisvärt sätt skulle bistå dem med att nå rätt målgrupp. 



Samarbetet har hittills omfattat ett projekt med bostadsrätter i 
Hammarbyhöjden. 



Nyproduktionsprojekten har marknadsförts genom

 Matchning mot över 500 000 spekulante
 Egen projektsida på Boneo.s
 Social annons mot lokala målgruppe
 Sponsrad artikel 

”Boneo erbjuder en genomgående personlig kontakt där 
teamet både var självgående och effektiva med en hög 

leveransnivå”. 

Gustav Wallin   
Marknadschef & delägare på Wallin

av Boneos besökare 
kan tänka sig köpa 

nyproduktion

Fler än

60%

Läs mer på boneo.se/nyproduktion-tjanster

Resultat

25 000
visningar mot aktiva spekulanter I 
området

9 000+
aktiva besökare till projektet på 
Boneo.se

40%
av besökarna från Boneo blev 
heta leads

”Boneos produkt är både pris-
värd och träffsäker där vi snabbt 
nådde ut till rätt målgrupp”  

http://www.boneo.se/nyproduktion-tjanster


Bricknova samarbetar med Boneo för annonsering av 
deras nybyggnadsprojekt. Samarbete inleddes då de 
som byggherre ville prova om Boneos plattform kunde 
öka försäljningstakten för ett pågående projekt. 

Som ny aktör på bostadsmarknaden var Bricknovas önskemål att hitta en 
plattform som kunde öka försäljningstakten på ett pågående projekt. 



Samarbetet har hittills omfattat ett projekt med tvåbostadshus 

i Åkersberga. 



Nyproduktionsprojekten har marknadsförts genom

 Matchning mot över 500 000 spekulante
 Egen projektsida på Boneo.s
 Social annons mot lokala målgruppe
 Sponsrad artikel 

”Boneos team är engagerade och deras unika produkt

hjälper oss att nå ut till vår viktigaste målgrupp; 


de som önskar flytta om ett par år”.

Anna Wallin    
Försäljnings- och Kundansvarig på Bricknova

av Boneos besökare 
kan tänka sig köpa 

nyproduktion

Fler än

60%

Läs mer på boneo.se/nyproduktion-tjanster

Resultat

12 000+
besökare till projektet 

på Boneo.se

2 000+
aatchningar mot aktiva

spekulanter i området

1 600
av besökarna blev intressenter till 
projektet

Maja Stolpe, ansvarig mäklare

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 

CASE BRICKNOVA

”Jag märkte av en positiv 
förändring direkt, både i antal 
intresseanmälningar samt 
kvaliteten på dessa”

http://www.boneo.se/nyproduktion-tjanster

