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”Ett lyckat projekt börjar 
med en grundlig analys!”

Vi söker kunder som 
vill ta välgrundade beslut

Saknar ni tillräckligt beslutsunder-
lag för att känna er trygga innan ni 
startar nästa nyproduktionsprojekt?
Kontakta oss på Svensk Nyproduk-
tion. Vi erbjuder unika analyser 
anpassade efter ert behov.

Bakom varje siffra finns färsk 
information direkt från vårt 
breda kontaktnät

Genom vår omfattande databas har vi möjlig-
heten att ge de senaste siffrorna från nypro-
duktionsmarknaden. Men bostäder handlar 
inte enbart om siffror. Bakom varje bostadsköp 
finns personer med olika värderingar, bak-
grunder och önskemål. Det är helt enkelt en 
stor andel mjuka värden som inte går att utläsa 
i siffror. Vi presenterar även dessa mjuka vär-
den i våra analyser – rykande färsk information, 
direkt från vårt nätverk av mäklare och exper-
ter i branschen.

Läs mer på nästa sida!

Prata
siffror med 
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Våra tjänster
Vi erbjuder en rad olika analystjänster och
samtliga kan anpassas efter just ert behov. 
Allt från mindre sammanställningar av rådata 
till större omfattande årsrapporter över hela 
länet.

Analyser
Våra analyser kan användas i flera olika faser
av projekten, inför markförvärvet fram till
en second-opinion strax innan säljstarten.
Vi har två grundvarianter av analyser; en något
mer omfattande som vi kallar Marknadsanalys.
Här får ni en heltäckande bild av området, in-
tervjuer med mäklare, målgrupper, siffror från 
successionsmarknaden, den senaste nypro-
duktionen, förslag på bostadsfördelning
och en prisuppskattning för projektet. Ni väljer 
själva var vi lägger fokus och analysen an-
passas efter era önskemål. Vår något mindre 
analys kallar vi Prisindikation, här ger vi er den 
senaste prisstatistiken från nyproduktions- och 
successionsmarknaden tillsammans med kom-
mentarer från mäklare och en prisuppskatt-
ning för ert projekt.

Prisöversikt
När det inte räcker med endast en uppskattad
prisnivå för projektet kan vi hjälpa er med en 
prisöversikt för det aktuella projektet. Anting-
en utifrån er egen mall eller i en som vi skapar. 
Prisöversikten kan med fördel kombineras 
med en marknadsanalys.

Marknadsbevakning
Vi följer kontinuerligt alla projekt som säljstar-
tar i Stockholm, Uppsala, Skåne län och Västra 
Götaland. I slutet av månaden sammanställer 
vi samtliga projekt, vart och ett för sig, och 

levererar till er. Detta med komplett informa-
tion om projektet, dess läge och interiör. Som 
komplement levereras en kort sammanställ-
ning med nyckeltal från samtliga säljstarter i 
länet dess läge och interiör. Som komplement 
levereras en kort sammanställning med nyck-
eltal från samtliga säljstarter i länet.

Rådata
Om ni själva vill dra slutsatsen men saknar
underlaget så har vi det. Specificera vad ni be-
höver så levererar vi allt, detta i en helt vanlig
Excel-fil.

Rapporter
Under årets gång skapar vi kontinuerligt en
mängd olika rapporter, vissa gratis och andra 
till en kostnad. Vår mest omfattande rapport är
Årsrapporten som sammanställs just årligen. 
I den får ni ett helt års nyproduktionsstatistik 
på länsnivå i ett lätthanterligt format. Månads-
vis släpper vi också vår marknadsrapport med 
de senaste siffrorna från nyproduktions-
marknaden. 

En perfekt kombination av
hårt och mjukt

Genom vår databas har vi möjligheten att
ge er de senaste siffrorna från nyproduktions-
marknaden. Men bostäder handlar inte enbart 
om siffror, bakom varje bostadsköp finns 
personer med olika värderingar, bakgrunder 
och önskemål. Det är helt enkelt en stor andel 
mjuka värden som inte går att utläsa i siffror. 
För att kunna ge er, och ert projekt, de bästa 
möjliga förutsättningarna att lyckas tar vi hjälp 
av vårt breda kontaktnät av mäklare för att 
kunna koka ner de mjuka värdena till något 
greppbart.

Analys
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