
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

