
Nybygg 2021
Introduksjon og teknisk informasjon



Lansering Nybygg Prosjekt i januar
Lansering av nye Nybygg Prosjekt for alle admin-kunder 
01.03-2021
Integrasjoner med meglersystemer jobbes fortløpende 
med i Q1-Q2 2021

2021

Pilot Nybygg Prosjekt
10 pilotkunder har testet løsningen siden august. Dialog 
med både meglere og utbyggere om ny forretningsmodell. 

2020

Innsikt
Dybdeintervjuer med kunder og brukere. Behovsavklaring 
og rigging av eget team i FINN.

2018

Lansering Nybygg Kommer for salg
10 pilotkunder testet løsningen før lansering. Lansering 
juni 2019. Også lansering av ny forretningsmodell etter 
dialog med bransjen.

2019



Effekt nybygg kan bestilles gjennom hele prosjektet



En ny og oppdatert 
prosjektannonse 👇



Nytt design på Prosjektannonsen og 
enhetsannonsene, fokus på økt effekt 
gjennom nye integrerte CTA-knapper og 
lenker



Bedre enhetsvelger og mer trafikk til 
enhetene/leilighetene i prosjektet 



Reklamefritt og god profilering av annonsør er 

inkludert i basisprisen



Større kart og alltid oppdatert 
nabolagsprofil er inkludert i basisprisen



Mulighet for innholdsmarkedsføring 
(Native Ads) direkte i FINN-annonsen



De som ♡-merker annonsen på FINN 
holdes oppdatert i prosjektet med 
varslinger



Enklere og bedre administrasjon av annonser 
med nytt bedriftssenter for nybygg (Admin 
fases gradvis ut)



Import som støtter nye produkter

Nye annonse-elementer, 
aktivering/publisering o.l



Kommer for salg - Teknisk informasjon import

Kommer for salg er nå klargjort fra vår side for import fra meglersystemer. Kort fortalt 
vil det være mulig å laste opp en fil ved hjelp av HTTP på endepunktet: 
https://www.finn.no/external/import/file.  

Akkurat nå (27.11.2020) er det mulig å teste tjenesten på: 
https://dev.finn.no/external/import/file. 

Filformatet er definert via en DTD som ligger på: 
https://finn.no/dtd/IADIF-estateplanned10.dtd. 

Det ligger også eksempel på såkalt respons DTD her: 
https://finn.no/dtd/IADIF-objectresponse30.dtd

https://www.finn.no/external/import/file
https://dev.finn.no/external/import/file
https://finn.no/dtd/IADIF-estateplanned10.dtd
https://finn.no/dtd/IADIF-objectresponse30.dtd


Prosjekter til salgs - Teknisk informasjon

Dagens Prosjekter til salgs-annonse vil som dere ser bli fornyet med nytt design en del nye 
komponenter og elementer i annonsen, samt en ny pris- og betalingsmodell hvor det 
framover blir en recurring betaling og automatisk fornyelse av annonsen hver 30 dag inntil 
annonsen stoppes eller alle enhetene er solgt.

Disse endringene medfører at vi må oppdatere importen av denne type annonser, et arbeid 
som vi på vår side håper å sluttføre i god tid før jul. Underveis i denne prosessen holder vi 
dialog med mange av tredjepartssystemer/meglersystemer som i dag importerer 
annonsedata til FINN. Vi kommer til å sende ut informasjon til meglersystemer om 
nye endepunkter, ny DTD o.l så fort vi har disse klare

Det er mulig å laste opp en XML-fil som følger formatet definert av DTDen, eller en ZIP-fil 
som inneholder XML-filer som følger formatet definert av DTDen. Legg merke til at denne 
løsningen kun gjelder for kommer-for-salg-annonser per dags dato, vi gir som nevnt 
beskjed når dette også er klart for Prosjekter til salgs. 


