
Maxa 
engagemanget
Vi hittar de köpare som är mest intresserade 
av era nyproduktionsprojekt, just nu.



Vi matchar rätt köpare 
med rätt bostad
Boneo är en bostadsportal som hjälper köpare och säljare att hitta rätt match. 
Och för nyproduktionsprojekt har vi flera smarta sätt att göra det på. Bland 
annat matchas ert projekt mot över 500 000 köpsugna personer som aktivt 
går på visningar hos våra anslutna mäklarbolag.



Med vår samlade och unika kund- och besöksdata driver vi relevant trafik till 
era nyproduktionsprojekt. Hela 90% av de byggherrar som samarbetat med oss 
har märkt av en omedelbar effekt vid användning av vår annonseringstjänst.



Vad är värdet för oss?

Fler än 50% 
av Boneos 
besökare  
vill köpa 
nyproduktion*

*Användarundersökning på boneo.se 
gjord i november 2022.

Nå de mest aktiva 
köparna
Projektsidan visas på Boneo, där 
fler än 50% av besökarna vill 
köpa nyproduktion. Det betyder 
att vi vet vilka som är riktigt 
köpsugna, just nu.

Flest aktiva och  
lokala spekulanter
Vi är bostadsportalen med mest köpbenägna 
besökare, där en tredjedel ska köpa bostad 
redan inom tre månader. Vi matchar ert 
nyproduktionsprojekt mot aktiva spekulanter 
som letar efter liknande bostäder i samma 
område som projektet.

Annonsering i sociala medier
Att nå rätt intressenter via annonsering i 
sociala medier baserat på bara demografi och 
intressen har blivit svårare. Med vår samlade 
kund- och besöksdata marknadsför vi ert 
projekt så att rätt köpare, som letar bostad 
just nu, ser annonsen.

Maximal exponering 
med nativeartikel

Nå ännu fler köpsugna personer med 
en sponsrad artikel om ditt projekt 
som skapar uppmärksamhet och 
driver intresse och engagemang. 
Och som också ökar konverteringen.

Läs våra kundcase
Med vår unika annonsering har 
vi hjälpt många byggherrar att 
få in fler intresseanmälningar 
till sina nybyggnadsprojekt.



Ta del av våra kundcase här

https://files.boneo.se/s3fs-public/static/case-kund.pdf


Med branschens starkaste nätverk och träffsäker 
data, matchar vi köpare med bostäder över hela 
Sverige. På samma sätt hittar vi de som är mest 
intresserade av just ert nyproduktionsprojekt.

Projektannonsering

 Egen landningssida för ert projekt och 
bostäde

 Matchning mot över 500 000 
spekulanter som gått på visning 
hos våra anslutna mäklar

 Marknadsföring i sociala medie
 Nativeartikel (sponsrad) exponerad 

i flera kanale
 Personlig service via ett eget 

Customer Success Team

Pris 34 500 kr

Marketing Boost

Med Marketing Boost ger vi projektet 
ny skjuts i marknadsföringen

 Omstart av projektsidan så att ert 
projekt hamnar först i sökresultate

 Ny marknadsföring via bevakningsmail 
mot spekulantregistre

 Ny marknadsföringskampanj i sociala 
medier där insamlad data och resultat 
från projektannonseringen optimeras  

Pris 14 500 kr

Tillval

Vad ingår?



Varför ska vi annonsera vårt 
nyproduktionsprojekt på Boneo?

När ni annonserar ert projekt på Boneo får ni 
en effektiv tjänst som bevisat ökar antalet 
kvalitativa spekulanter.
 

Vid varje projektannonsering har ni ett 
dedikerat Customer Success Team med 
relevant branscherfarenhet som tillsammans 
jobbar med er för ett optimerat resultat.

Var marknadsförs projektet när ni 
annonserar det på Boneo?

När projektet annonseras på Boneo 
marknadsförs det på

 En egen projektsida som syns både i 
successionssök och på portalen

 I bevakningsmejl som matchas mot över 
500 000 köpsugna persone

 Marknadsföring i sociala medier mot 
personer som aktivt går på visninga

 I en sponsrad nativeartikel som exponeras 
i flera olika kanaler

Hur många spekulanter har ni för 
vårt projekt?

Vi har idag över 500 000 aktiva bevakningar 
i vårt spekulantregister. Vill du veta hur 
många spekulanter vi har för just ert projekt? 
Skicka en förfrågan så återkommer vi till er.

Hur länge pågår en projekt-
annonsering?

Projektannonseringen och dess marknadsföring 
håller på under tre till fyra veckor. Därefter 
ligger projektsidan kvar på Boneos hemsida 
och mobilapp.

Hur kan vi följa resultatet av 
projektannonseringen?

För varje projektannonsering bokar vi upp ett 
tydligt onboardingmöte där ni tillsammans 
med teamet planerar alla marknads-
aktiviteter. Cirka halvvägs in i kampanj-
perioden får ni en delrapport med statistik 
från ert Customer Success Team.



När samtliga aktiviteter är avslutade bokar vi 
upp ett digitalt möte där vi gemensamt går 
igenom statistik och lägger upp en plan för 
ett eventuellt fortsatt samarbete.

Hur ser den sociala kampanjen 
ut?

Vi tar fram en skräddarsydd kampanj efter 
projektets förutsättningar och vår egen data. 
Det kan se ut på olika sätt: enkelbilder, 
karusellannonser eller rörligt material.

Kan vi välja när vi vill starta igång 
de olika marknadsaktiviteterna?

Vår projektannonsering är ett komplett paket 
uppbyggt av en genomarbetad kampanjplan 
för att kunna garantera bästa möjliga 
leverans. Paketet kan inte delas upp – men 
däremot anpassar vi givetvis kampanjens 
startdatum efter era önskemål och våra 
förutsättningar.

Har du feedback, frågor eller 
funderingar? 
Tveka inte att höra av dig. Du når oss enklast  
via maklarservice@boneo.se

Frågor och svar


