
Nå rätt köpare, 
maxa antalet bud
Med vår samlade kund- och besöksdata vet vi vilka 
som är riktigt köpsugna, just nu.



Vi matchar dig 
med rätt köpare
Boneo är en bostadsportal som hjälper köpare och säljare att hitta rätt match. Vi har flera 
smarta sätt att göra det på. Bland annat matchas din bostad mot över 500 000 köpsugna 
personer som aktivt går på visningar hos våra anslutna mäklarbolag. Dessutom har vi flest 
På G-annonser, alltså bostäder som är kommande försäljningar – som i många fall publiceras 
först eller bara på Boneo. 

Med oss når du rätt köpare och maxar antalet bud. En undersökning som ett ledande 
mäklarbolag gjorde visade att de bostäder som fanns på Boneo fick i snitt 70% fler bud!  
Så använd Boneo – för en smidigare genväg hem.



Maxa antalet bud 
med Boneo

Vad är värdet
för mig?

Vi är den största samlingsplatsen för På G-bostäder. 
Det är bostäder som i de flesta fall bara finns på 
Boneo och som hjälper köpsugna personer att snabbt 
och enkelt hitta nytt. Hela 30% köper och säljer sina 
bostäder redan innan visning. Testa du också.

Hos oss hittar du de mest köpbenägna spekulanterna. 
Vi har över 500 000 aktiva spekulanter i BoneoMatch™, 
där din bostad matchas mot personer som letar efter 
liknande.

Att nå rätt intressenter via annonsering i sociala medier 
baserat på bara demografi och intressen har blivit 
knepigare. Med vår samlade kund- och besöksdata 
marknadsför vi din bostad så att rätt köpare, som 
letar bostad just nu, ser annonsen och inte bara när de 
själva tittar på bostäder.

En tredjedel av våra besökare ska köpa bostad redan 
inom tre månader. Det betyder att vi vet vilka som är 
köpsugna, just nu.

Testa intresset  
med På G

Flest aktiva köpare 
och spekulanter

Annonsering 
i sociala medier

Mest aktiva köpare

Bostäder på Boneo får i snitt 43% fler 
anmälda till visning och över 70% fler 
bud jämfört med bostäder som inte 
annonserats på Boneo.*

*Baserat på analys av ett ledande mäklarbolag för 
bostadsannonser publicerade under 2021.



Var marknadsförs bostaden när jag 
lägger ut den på Boneo?
 
När bostaden annonseras på Boneo marknadsförs 
den högst upp i listningen på Boneo.se, på sociala 
medier samt i mailutskick till aktiva köpare som 
går på bostadsvisningar för liknande bostäder i 
området.

Vad kostar det för säljaren att 
annonsera på Boneo?
 
Genom att sälja bostaden hos en av våra 
anslutna mäklarbolag bjuder mäklaren på alla 
marknadsföringstjänster på Boneo.se.

Hur kan säljaren få statistik på hur 
annonseringen går?
 
Säljaren kan lätt få tillgång till statistik via sin 
mäklare. Mäklaren får en statistikrapport efter 
den sociala kampanjen är slut samt när
bostaden avpubliceras. 

Varför ska jag annonsera min bostad 
på Boneo?
 
Genom att annonsera din bostad på Boneo får 
du den bästa exponeringen och hittar de mest 
intresserade köparna. 

Statistik visar att bostäder på Boneo får i snitt 
43% fler anmälda till visning och över 70% fler bud 
jämfört med bostäder som inte annonserats på 
Boneo.

Vad kostar det att publicera om 
bostaden på Boneo?
 
Det är kostnadsfritt att publicera om bostaden på 
Boneo.se efter 21 dagar. 

Vad är skillnaden mellan På G och Till 
Salu på Boneo?
 
På G - bostäder som ligger som en kommande 
försäljning. Kontakta mäklaren för mer information 
och få möjligheten att göra en snabb och smidig 
affär utanför öppna marknaden.

Till Salu - bostäder som ligger ute på öppna 
marknaden för försäljning med planerade 
visningar.

När kommer bostaden ut som annons 
på sociala medier och hur många 
dagar syns den där?
 
En bostad som ligger som ´Till salu´ på Boneo 
annonseras på sociala medier några timmar 
efter den publicerats på Boneo. Mäklaren får 
information om när kampanjen startas och 
annonseringen pågår under 5 dagar. 

Har du feedback, frågor eller funderingar?  

Tveka inte att höra av dig. Du når oss enklast
via info@boneo.se

Frågor och svar


