
1.  Styrk annonsene med lokale fakta om prospektets nærområde  

Annonseprofilering er et produkt som gir nyttig og etterspurt informasjon om et prospekts 

nærområde. Som FINN partnerkunde vil det gi deg en lett tilgang til data som vanligvis er 

tungvint å innhente for hvert prospekt. Bruk av annonseprofilering fremvises elegant rundt deres 

annonser, bidrar til å få fakta raskere på bordet (åpen informasjon) og vil være særdeles et godt 

hjelpemiddel for megleren i forhold til raskt å oppnå lokalkunnskap og innsikt før befaring og 

visning.   

 

1.1 Hva slags informasjon vises rundt annonsene? 

Avhengig av om du velger Pro versjonen eller Premium vil du få tilgang til å vise dataene 

nedenfor og mye mer. For en full sammenligning se kap. 1.3 

Eksempel på nøkkeldata rundt annonsen er følgende: 

FINN annonseprofilering Pro versjon (Nabolag og Hytteprofilering) 

✔ Tilhørighet                                                                                                   

✔ Transport (tog, buss etc.)                                                                          

✔ Eks: Hvilke idrettsanlegg og treningssentre finnes i nærheten            

✔ Eks: Hva finnes av apotek, post og dagligvarebutikker i nærheten     

✔ Eks: Hva finnes av skoler og barnehager                                                

✔ Eks: Demografiske som alder og kjønnsfordeling                                 

✔ Boligmasser/typer                                                                                      

✔ Kart med eiendomsgrenser - Kun PDF                                                    

 

Som megler får du dedikert brukerstøtte og innsiktsdata ved avtale om Annonseprofilering. 

Innlegging av Nabolagsprofilering er mulig i følgende kategorier: Bolig til salgs, nybygg 

enkelthus og nybygg prosjektannonsering.  

Innlegging av Hytteprofilering er mulig på annonsering av Fritidsboliger, fritidstomter og 

boligtomter.   



1.2 Nabolagsprofilering 

 

Hvor mange har høyere utdanning i området? Er det mange barnefamilier?  Få frem dette 

informasjonsgrunnlaget enkelt og effektivt med nabolagsprofilering. 

Figur 1: Eksempel illustrasjon på nabolagsprofilering  

 

 

Figur 2: Eksempel illustrasjon på nabolagsprofilering  

  



  

Innhold og funksjonalitet Nabolag / Hytte profil Pro Premium 

Tilhørighet ✔ ✔ 

Transport (tog, buss etc.) ✔ ✔ 

Sport (Idrettsanlegg, treningssentre etc.) ✔ ✔ 

Varer/tjenester (Dagligvare, apotek, post etc.) ✔ ✔ 

Skoler og barnehager ✔ ✔ 

Demografiske kjennetegn ✔ ✔ 

Boligmasser/typer ✔ ✔ 

Kart med eiendomsgrenser - Kun PDF ✔ ✔ 

Demografiske variabler (Befolking/alder, familie m.m.)  ✔ 

Stedsbeskrivelser (kommune, bydel, nabolag) – Kun PDF  ✔ 

Aktiviteter, interesser (bilder eller beskrivelser)  ✔ 

Utvidet skole og barnehageinfo  ✔ 

Utvidet off. transport info (ruter på holdeplass) – Kun DP  ✔ 

Flyfoto – Kun PDF  ✔ 

Vurderinger fra lokalkjente (score og beskrivelser) 

* P.S. Vises kun i alle tettsteder over 200 innbyggere (84% av 

landets befolkning) 

 ✔ 

Sitater fra beboere (evt. Funfacts) – Kun DP  ✔ 

Bilder – Kun DP  ✔ 

Gå og Sykkelavstand (varmekart) – Kun DP  ✔ 

Solforhold (terrengmodell og solkurve m.m.) - Kun DP 

* Kun eneboliger, tomannsboliger og rekkehus 

 ✔ 

1.3 Forskjellen mellom Pro og Premium annonseprofilering 



1.4 Prisinformasjon om annonseprofilering 

 

Ta kontakt med din kundeansvarlig om du ønsker Nabolagsprofilering og Hytteprofilering.  

 

 

 


