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

leveransnivå”. 

Gustav Wallin

Markadschef & delägare

 Dessa har marknadsförts genom
 Matchning mot branschens största 

spekulantregiste
 Egen projektsida på Boneo.se (klicka för 

exempel
 Social annons mot lokala målgruppe
 Sponsrad artikel (klicka för exempel)
 Exponering på ledande mäklarbolags 

hemsidor

Läs mer på boneo.se/nyproduktion-tjanster

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. Något Boneo kunnat leverera 
med vår unika spekulantdata samt mix av 
marknadsföringskanaler. 



Samarbetet har hittills omfattat ett projekt 
med bostadsrätter i Hammarbyhöjden. 

av Boneos besökare 
kan tänka sig köpa ny-

produktion

Mer än

60%

25 000
matchningar mot aktiva


spekulanter i området

9 000+
aktiva besökare till 

projektet på Boneo.se

2 av 5
besökare från Boneo blev 

heta leads

CASE WALLIN

”Boneos produkt är både prisvärd och 
träffsäker där vi snabbt nådde ut 


till rätt målgrupp”  

https://www.boneo.se/nyproduktion/id-p100289-lagenhet-1-5rum-stockholm-kommun-triolen
https://www.boneo.se/nyproduktion/id-p100289-lagenhet-1-5rum-stockholm-kommun-triolen
https://www.boneo.se/artikel/efterlangtade-bostader-i-harliga-hammarbyhojden
http://www.boneo.se/nyproduktion-tjanster


”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

 Dessa har marknadsförts genom
 Matchning mot branschens största 

spekulantregiste
 Egen projektsida på Boneo.se (klicka för 

exempel
 Social annons mot lokala målgruppe
 Sponsrad artikel (klicka för exempel)
 Exponering på ledande mäklarbolags 

hemsidor

Läs mer på boneo.se/nyproduktion-tjanster

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. 
Något Boneo kunde erbjuda med unik 
spekulantdata och andra tjänster. 



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

av Boneos besökare 
kan tänka sig köpa ny-

produktion

Mer än

60%

4 000+ 
aktiva besökare till 

projektet på Boneo.se

1 500+
matchningar mot aktiva


spekulanter i området

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


1 av 5
besökare från Boneo fyllde 

i en intresseanmälan

CASE BRABO

”Boneo kompletterar de egna 
marknadsaktiviteterna inför säljstart


 på ett effektivt sätt.”

https://www.boneo.se/nyproduktion/id-p100248-lagenhet-1-5rum-solna-kommun-haga-norra-etapp-3
https://www.boneo.se/nyproduktion/id-p100248-lagenhet-1-5rum-solna-kommun-haga-norra-etapp-3
https://www.boneo.se/artikel/saljstart-for-tredje-etappen-i-haga-norra
http://www.boneo.se/nyproduktion-tjanster


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

nyproduktionsprojekt”

250 000
visningar mot aktiva 

spekulanter

700 st
matchningar mot aktiva


spekulanter i området

1 av 5
spekulanter blev


heta leads

”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

 Dessa har marknadsförts genom
 Matchning mot branschens största 

spekulantregiste
 Egen projektsida på Boneo.se (klicka för 

exempel
 Social annons mot lokala målgruppe
 Sponsrad artikel (klicka för exempel)
 Exponering på ledande mäklarbolags 

hemsidor

Läs mer på 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.

av Boneos besökare 
kan tänka sig köpa ny-

produktion

Mer än

60%

https://www.boneo.se/nyproduktion/id-p100226-lagenhet-2-4rum-eskilstuna-kommun-brf-hallby-okna-2?utm_source=boneo&utm_medium=referral&utm_campaign=native
https://www.boneo.se/nyproduktion/id-p100226-lagenhet-2-4rum-eskilstuna-kommun-brf-hallby-okna-2?utm_source=boneo&utm_medium=referral&utm_campaign=native
https://www.boneo.se/artikel/hitta-lugnet-i-harliga-hallbys-moderna-lagenheter
http://www.boneo.se/nyproduktion-tjanster

