
Nye Nybygg 
En bedre og mer effektiv markedsføring av nybygg på FINN



Behovene ved salg av nybygg endres 

underveis og etterhvert som prosjektet 

utvikler seg. Vi har derfor laget en 

annonse som vokser med prosjektet 

ditt, fra planleggingsfasen 

til siste enhet er solgt.

98 %
av alle boliger som selges

i Norge legges ut på FINN





Nybygg Kommer for salg

● Skap interesse for, og start innsamlingen av  interessenter 

i god tid før salgsstart i prosjektet (bolig og fritidsbolig)

● Søkbart på nye boliger og bolig til salgs på FINN (fritid for 

fritidsboliger)

Fantastisk vekst i antall annonser 
siden lansering. Ca 30 % av

 alle prosjekter benytter 
kommer for salg.



Nybygg Kommer for salg

● Aktive annonser får i gjennomsnitt godt over 5000 visninger

● Meglere og utbyggere mottar i gjennomsnitt over 30 

interessenter per måned i denne tidlige fasen

● I tillegg er det i gjennomsnitt over 20 personer som merker 

Nybygg Kommer for salg-objekter som favoritt

Veldig god effekt med en gj.snittlig 
konverteringsrate på 1,7 % 

der potensielle boligkjøpere 
registrer navn og kontaktinformasjon 

direkte på FINN



Flere som melder interesse betyr et raskere 

salg. Kommer for salg-annonsene gir i 

gjennomsnitt 30 nye og varme leads - hver 

måned.

    Selg 
raskere  



Vær i forkant med en Kommer for 

salg-annonse. Annonsen gir deg verdifull 

innsikt i markedet i god tid før salgsstart. 

Innsikt som kan påvirke prissetting og 

valg av markedsføringsstrategi.

Bedre 
innsikt



Nye Nybygg Prosjekt

● En ny prosjektannonse bygget fra bunnen av tilpasset 

viktige behov hos meglere, utbyggere og boligkjøpere 

(brukere på FINN) når et prosjekt er i salg

● Erstatter de gamle annonsene for prosjekter til salgs

● Tilgjengelig for bestilling i admin fra 1/3



Hva er nytt med 
Nybygg Prosjekt?



Tidslinjen i toppen av annonsen 

kjenner dere fra Nybygg Kommer 

for salg-annonsene. Denne gjør det 

enkelt for boligkjøper å se 

fremdriften i prosjektet. 

Interessenter kan sette seg på 

liste via en egen knapp, eller få 

mer informasjon ved å laste ned 

salgsoppgave eller besøke 

prosjektets egen hjemmeside.



Vi vet at boligkjøpere ønsker å få 

informasjon både om hvem som 

selger og hvem som bygger et 

prosjekt. Tydelig profil er derfor 

inkludert i den nye prosjektannonsen.



Med den nye enhetsvelgeren er det 

enkelt å sortere på pris, størrelse og 

beliggenhet i bygget. Brukerne kan også 

åpne plantegninger direkte i velgeren.



Inntil 4 enheter i prosjektet kan 

fremheves samtidig

Om noen enheter trenger ekstra 

profilering så kan de fremheves i 

annonsen. Dette gir en veldig god 

effekt med over en dobling av 

trafikken til de fremhevede 

enhetene. 



I de nye prosjektannonsene 

har vi laget plass til et stort og 

detaljert kart. Inkludert er 

også en alltid oppdatert 

Nabolagsprofil der potensielle 

boligkjøpere kan bli bedre kjent 

med nabolaget.



mener utbyggers 
omdømme er 
viktig

77 % 

Nybyggundersøkelsen
Dersom du skulle ha kjøpt et nybygg, hvor viktig ville utbyggers rennome (omdømme) vært for deg?
n = 1664 totalutvalg



Spre innholdet ditt

Med den helt nye modulen 

for innholdsmarkedsføring 

er det nå mulig å publisere 

inntil tre 

saker/artikkelinnganger 

direkte i prosjektannonsen. 

Innholdet som publiseres 

styres gjennom det nye 

bedriftssenteret for nybygg.



En prosjektannonse ligger i gjennomsnitt over ett 

år på FINN, og det er viktig å holde på interessen 

til de som følger prosjektet. 

Vi sender derfor varslinger til alle som følger og 

har favorittmerket prosjektet ditt ved viktige 

milepæler i prosjektet, som salgsstart og 

visningshelger. 

Målet er at også disse registrerer seg med 

navn og kontaktinformasjon.

Varslinger holder 
interessen varmt



Geografi Pris pr. mnd.

Oslo, Asker og Bærum 5 000,-

Større byer og Østlandet 4 000,-

Mindre byer og “Oljekysten” 3 500,-

2 500,-Deler av Nord-Norge

Hva koster en Kommer for salg-annonse?

Abonnementet fornyes automatisk hver måned

Prisene inkluderer følgende:

● Løfting hver 30 dag
● Registrering og oversendelse 

av interessenter direkte fra 
annonsen din

● Tydelig profil
● Nabolagsprofil



Hva koster de nye Nybygg Prosjekt-annonsene?

Prisene inkluderer følgende:

● Løfting hver 30 dag
● Registrering og oversendelse 

av interessenter direkte fra 
annonsen din

● Tydelig profil
● Nabolagsprofil
● Ny enhetsvelger med 

mulighet for fremheving av 
enheter

● Mulighet for 
innholdsmarkedsføring 
direkte i annonsen

Geografi Pris pr. mnd Pris pr. mnd
11 - 20 enheter

Pris pr. mnd
5 - 10 enheter

Pris pr. mnd
1 - 4 enheter

Oslo, Asker og Bærum 5 000,- 4 500,- (10%) 3 750,- (25%) 3 000,- (40%)

Større byer og Østlandet 4 000,- 3 550,- (10%) 3 000,- (25%) 2 400,- (40%)

Mindre byer og 
‘Oljekysten’ 3 500,- 3 150,- (10%) 2 625,- (25%) 2 100,- (40%)

Deler av Nord Norge 2 500,- 2 250,- (10%) 1 875,- (25%) 1 500,- (40%)

Abonnementet fornyes automatisk hver måned



Slik fungerer prismodellen

Prisene for de nye prosjektannonsene er avhengig av prosjektets størrelse og hvor mange enheter som er til salgs i 
prosjektet. Dette påvirker prisen både for små og store prosjekter. Jo færre enheter som er til salgs og igjen i prosjektet, jo 
lavere blir månedsprisen.



GEO 1: Deler av Nord-Norge
GEO 2: Mindre byer og “Oljekysten”
GEO 3: Større byer og Østlandet
GEO 4: Oslo, Asker og Bærum



Fylke Kommune Effektnivå 
KFS og PTS

Oslo Oslo 4

Viken

Bærum
Asker
Øvre Eiker
Modum
Sigdal
Hole
Krødsherad
Flå
Nes (Buskerud)
Nore og Uvdal
Gol 
Hemsedal
Ål i Hallingdal
Hol
Kongsberg
Flesberg
Rollag
Resten av fylket

4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

Innlandet

Hamar
Gjøvik
Lillehammer
Resten av fylket

3
3
3
2

Vestfold og Telemark

Holmestrand
Tønsberg
Færder
Sandefjord
Horten
Larvik
Skien
Porsgrunn
Resten av fylket

3
3
3
3
3
3
3
3
2

Agder Hele fylket 2

Rogaland Hele fylket 2

Vestland

Bergen
Øygarden
Bjørnafjorden
Askøy
Resten av fylket

3
3
3
3
2

Fylke Kommune Effektnivå 
KFS og PTS

Møre og Romsdal Hele fylket 2

Trøndelag

Stjørdal
Trondheim
Malvik
Melhus
Skaun
Orkland
Resten av fylket

3
3
3
3
3
3
2

Nordland

Bodø
Fauske
Narvik
Resten av fylket

2
2
2
1

Troms og Finnmark

Kvæfjord
Tromsø
Balsfjord
Storfjord
Lyngen
Karlsøy
Kåfjord
Nordreisa
Kvæangen
Skjervøy
Senja
Sørreisa
Dyrøy
Målselv
Salangen
Lavangen
Bardu
Harstad
Tjeldsund
Ibestad
Gratangen
Resten av fylket

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

Svalbard Hele fylket 1



BLINK Nybygg er et tilleggsprodukt som kan 

aktiveres både i Nybygg Kommer for 

salg-fasen og senere i prosjektet. Trenger du 

ekstra oppmerksomhet før en visningsrunde eller 

ved salgsstart, er dette produktet skreddersydd 

for å treffe de riktige boligkjøperne.

Treff riktig med 
BLINK Nybygg



Vi treffer kun nye interessenter ved at 
vi luker ut de som allerede har sett 
annonsen på FINN.no

Vi vet mest om 
boligkjøperne og hva de 

faktisk er på jakt etter



Bestill enkelt i ditt 
nye bedriftssenter 
for nybygg



Følger prosjektet ditt fra A til Å
De nye annonsene for nybygg lever med prosjektet ditt fra 

planleggingsfasen og tiden før salgsstart til siste enhet 

i prosjektet er solgt 



Selgers navn

Telefon

Epost
Har du spørsmål?


