Prosjekt Nybygg: Annonseinnlegging i FINN Admin
Bakgrunn
FINN lanserte høsten 2012 et nytt annonseprodukt på Eiendom for nybygg. Det nye produktet gir mulighet til å legge
inn generell informasjon om selve prosjektet som utvikles og unik informasjon per enhet som skal bygges. Denne
informasjonen samles inn i en klikkbar enhetsvelger.
I tillegg til nytt format og design er det også ny funksjonalitet knyttet til det nye produktet (Nye annonseflater,
automatisk fornying, profilering av plantegninger mm.)
Samme med dette produktet lanserte FINN også en egen annonsetype for enkelthus (Bolig på entreprenørs tomt)
Dette produktet er ment for enkeltenheter og vil fungere som å legge inn en normal bruktbolig, men med noen
andre felter.
Begge annonsetypene vil vises under nybygg, og vil også speiles over til bolig til salgs.

FAQ
Ofte stilte spørsmål

Jeg er usikker på hva jeg skal legge inn på prosjektets størrelse / ledige boliger

Når prosjektet opprettes er det veldig viktig at du legger inn korrekte verdier i disse to feltene. Det er da det
bestemmes hvor mange enheter du totalt får tilgang for hele prosjektets annonseringsperiode.
Feltet «Totalt antall boliger» skal alltid inneholde hvor mange leiligheter som prosjektet/byggetrinnet totalt består
av.
Dersom det er enheter som er solgt før annonsering av prosjekt er det enheter FINN naturligvis ikke skal belaste dere
for, og derfor finnes det et felt for «Antall ledige boliger»
I feltet «Antall ledige boliger» skal du legge inn hvor mange enheter som ikke er solgt. Det er meget viktig at du
legger inn korrekt tall her. Det er ikke nødvendigvis hvor mange du skal selge denne uken eller neste måned, men det
totale antall ledige enheter for hele annonseringsperioden
«Antall ledige boliger» danner grunnlag for hvor mange enheter som er tilgjengelig for annonsering på FINN
gjennom prosjektets totale annonseringsperiode.
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Hvordan fungerer første utsendelse av epostagenter?
Utsendelse av epostagent følger alltid prosjektets publiseringsdato. Så fort et prosjekt opprettes og aktiveres vil
epostagenter sendes påfølgende dag og så neste måned på samme dag. Det er derfor veldig viktig at enheter
publiseres samtidig som prosjektet. Dersom det ikke skal publiseres enheter når du begynner å opprette et prosjekt
må du heller ikke aktivere prosjektet
NB: For å unngå å aktivere prosjektet er det viktig å avslutte opprettelsen av prosjektet før du kommer til
bekreftelsessiden. Dette kan du gjøre ved å klikke på partnernavn istedenfor lagre prosjektet (markert i grønt).

Prosjektet finner du så igjen under påbegynte prosjekter fra forsiden. Dersom du lagrer prosjektet her vil det
aktiviseres uten enheter. Dersom enhetene blir lagt til et døgn etter vil dette ikke blir sendt ut i agentmail da denne

Hvordan får jeg plantegninger til å dukke opp i enhetslisten
Plantegninger vil alltid ha førsteprioritet på enheter, og for å få full effekt av profileringen er det viktig at
plantegninger lastes opp på riktig måte.
Når du laster opp bilder til enheter er den egen side for å laste opp plantegninger. Denne finner du ved å trykke på
”Last opp plantegninger”

Jeg har opprettet er prosjekt uten enheter, men finner det ikke i søket.
Prosjektet vil først være søkbart på FINN.no når du har publisert minst en enhet. Prosjektet dukker da opp når du får
match på en eller flere enheter

Enheten jeg har publisert havner ikke øverst på resultatsiden
Alle prosjekter og enheter som publiseres på FINN.no vil automatisk bli fornyet og legges øverst på resultatsiden en
gang i måneden. Det tas da utgangspunkt når prosjektet ble aktivert. Enheter som publiseres etter dette vil fornyes
påfølgende periode
Eksempel:
Prosjekt og Enhet #1 publiseres 1. Mai. Frem til 1. Juni vil alle enheter ligge på samme posisjon som enhet # 1. Alle
aktive enheter som legges inn frem til 1. Juni vil da fornyes og havne øverst i listen 1. Juni.

Min prosjektlogo vises ikke
Prosjektlogo er en del av Utvidet prospekt. Ta kontakt med din kundekontakt i dag for mer informasjon.

Hvordan opprette et nytt prosjekt?
Annonseinnlegging vil være to delt. Først vil du opprette et prosjekt, så vil du opprette alle unike enheter som vil
samles i en enhetsvelger i prosjektet.

1: Opprett prosjekt
Det første som må gjøres for å publisere din annonse er å opprette prosjektet på FINN. Dette vil fungere som
”rammen” rundt alle enhetene og inneholde den generelle informasjonen om prosjektet som er under utvikling

2: Fyll inn alle relevante felter og trykk ”Neste side”

Det er spesielt viktig å få med seg feltene ”Totalt antall boliger” og ”Antall ledige boliger”, da disse danne grunnlag
for hvor mange enheter du faktisk vil ha mulighet til å publisere.
”Totalt antall boliger” skal inneholde prosjektets totale størrelse
”Antall ledige boliger” skal inneholde alle ledige enheter ved start av markedsføring på FINN

3: Legg til bilder, plantegninger, miljøbilder og logo for prosjektet
For prosjektet vil du ha mulighet til å laste opp følgende
 Bilder
o Bilder som gjelder for prosjektet i helhet. Bildene vil vises i prosjektets bildegalleri.)
 Plantegninger
o Plantegninger for hele bygninger, ikke for de enkelte leiligheter. Bildene vises sist i prosjektets
bildegalleri.
 Miljøbilder
o Bilder fra omgivelsene. Vises i bildegalleriet til siden som gir en stemningsbeskrivelse av prosjektet.
 Prosjektlogo
o Logoen vises frem på annonsesiden ved siden av prosjektets tittel. Den kan maks være 280px bred,
og 80px høy. NB! Logoen skal være prosjektets logo - ikke firmalogo.

4: Du er ferdig! Veien videre…
Du er nå ferdig med del 1 av prosessen og prosjektet et nå opprettet på FINN.no

Du vil nå ha mulighet til å begynne prosessen med å legge inn enheter i prosjektet

Hvordan opprette enheter til et eksisterende prosjekt?
Når du har opprettet et prosjekt vil du ha flere muligheter til å legge inn enheter.
Når prosjektet er opprettet vil du kunne trykke på knappen ”Legg til enhet”

1: Søk opp prosjekt
Dersom du står på forsiden vil du kunne starte samme prosess ved å søke opp prosjektet med lenken ”Søk etter
prosjekt”, eller liste opp alle aktive ved å trykke på ”Aktive” lenken

Når du har søkt opp et prosjekt vil du ha to valg:
 ”Flere valg”
o Her vil du også kunne endre tekst og bilde på prosjektet samt øke prosjektets størrelse
 ”List enheter”
o Her vil du kunne liste ut alle enheter som er lagt inn på prosjektet

2: Trykk på ”Flere valg” og ”Legg inn enhet”

3: Fyll inn alle relevante felter og trykk ”Neste side”

4: Legg til bilder, plantegninger og miljøbilder for prosjektet

For enheten vil du ha mulighet til å laste opp følgende
 Bilder
o Bilder av leiligheten. Vises som hovedbilde dersom ikke plantegning er lastet opp. Bildene vil vises i
enhetens bildegalleri med store bilder
 Plantegninger
o Plantegning vil vises i enhetsvelgeren i forminsket størrelse når musen beveger seg over enheten i
enhetsvelgeren, og som hovedbilde i enheten
 Miljøbilder
o Bilder fra omgivelsene. Bildene vil vises i enhetens bildegalleri med store bilder.

5. Enheten er lagt inn i prosjektet

Her vil du ha mulighet til å legge til flere enheter eller navigere til prosjekter og aktive enheter.

Hvordan øke prosjektets størrelse
Når prosjektet opprettes valgte du ”Totalt antall boliger” og ”Antall ledige boliger” Dette danner første
fakturagrunnlag og hvor mange enheter du har mulighet til å publisere under prosjektet.
Dersom prosjektet skulle øke i størrelse og du har behov for å publisere flere enheter enn først valgt vil du kunne
gjøre dette på følgende måte:

1: Søk opp prosjekt
Dersom du står på forsiden vil du kunne starte samme prosess ved å søke opp prosjektet med lenken ”Søk etter
prosjekt”, eller liste opp alle aktive ved å trykke på ”Aktive” lenken

2: Trykk på ”Flere valg” og ”Øk prosjektet størrelse”

3: Legg inn ny størrelse

Her legger du inn ny verdi for prosjektets totale størrelse.
OBS!: Faktura vil bli generert basert på differansen mellom ny og gammel verdi. Avslutt ved å trykke på knappen
”Lagre og betale”

