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”Slå mig en signal om du 
vill veta hur vi hjälpt 
andra byggherrar - våra 
efarenheter är stora och 
utfallen goda”

Försäljning av
nyproduktion

Vi söker kunder som vill 
växla upp försäljningen! 

Är du proffs inom nyproduktion och vill 
utmärka dig gentemot dina konkurren-
ter? Vi på Svensk Nyproduktion fungerar 
som extern försäljningsorganisation med 
motiverade och certifierade fastighets-
mäklare. Vi är experter på försäljning av 
nyproducerade bostäder, helt dedike-
rade ert varumärke och ert nyproduk-
tionsprojekt. Våra nyproduktionsexperter 
kan stötta er varhelst ni behöver i för-
säljningsprocessen och eftermarknaden. 
Kontakta oss på Svensk Nyproduktion! 

Hela försäljningsprocessen
 
Våra nyproduktionsexperter ger även råd i 
projektets förberedande faser gällande pri-
ser, marknads- och mediaplan, säljstrategi
och planering inför säljstart. Vi vet vikten av 
NKI och uppföljning, vi dokumenterar allt – 
från försäljning till konsultuppdrag.

Läs mer på nästa sida!

Jag 
berättar

gärna
mer!

Lars Björkstrand
FÖRSÄLJNINGSCHEF

SVENSK NYPRODUKTION



 Vi är utbildade och certifierade
 
Vi är registrerade fastighetsmäklare och nypro-
duktionsexperter, certifierade och utbildade i 
alla detaljer, alltifrån juridik till ekonomi. Detta 
helt enkelt för att vi vill vara bäst på allt som 
har med nyproducerade bostäder att göra, och 
med hela den expertisen representerar vi ert 
varumärke.
 
Vi representerar ditt varumärke
 
Vid uppdrag över en viss storlek tillsätter vi en
varumärkesansvarig. Det innebär att ni får en
person som lär känna er utan och innan, som
kan era processer och vet hur ni vill förvalta
era kunder och ert eget varumärke. På så sätt får 
du som uppdragsgivare både en unik kvalitets-
säkring och avsevärda tidsbesparingar.
 
Vi tar hand om kundresan

Kundvård blir allt viktigare. Nöjda kunder skapar
en lojalitet för varumärket och fungerar i
förlängningen som ovärderliga ambassadörer
för ert företag. Därför arbetar vi systematiskt
med dialog och information, som är avgörande
för kundupplevelsen. Vi sköter alla typer av
kundkommunikation som exempelvis vecko-
brev, telefonkontakter, nyckelutlämningar,
tillval, kundevents, eftermarknad och kvalitets-
uppföljning med mera. Efterbearbetning av
redan befintliga kundkontakter har visat sig
mycket effektivt. Tänk dig själv: Vi kan sköta all 
kommunikation ni skulle vilja göra, men inte 
hinner med.
 
Vi är experter på hela 
försäljningsprocessen

Svensk Nyproduktions fastighetsmäklare ger 
råd i projektets förberedande faser gällande 
priser, marknads- och mediaplan, säljstrategi 

och planering inför säljstart. Våra mäklares 
expertis tillsammans med vår databas och våra 
analytikers exakthet ger oss en stor fördel inte 
bara när det gäller att hjälpa er med prissättning 
och planering utan också marknadsbevakning 
under hela projektets gång.
 
Vi vet vikten av NKI och
uppföljning

När ett uppdrag är genomfört är vi lika intresse-
rade som ni av att se hur väl vi har lyckats, svart 
på vitt. Därför dokumenterar vi varje försäljning
och konsultuppdrag. Vi sammanställer fakta och 
avslutar med kunskapsåterföring där ni som 
uppdragsgivare får veta exempelvis: Vad har 
kunderna tyckt? Går det att se något i produk-
ten som skulle ha kunnat göras annorlunda?
Går det att se något i försäljningsprocessen
som kan göras ännu bättre? Allt för att ni ska 
kunna stämma av mot viktiga nyckeltal, inte 
minst Nöjd Kund Index (NKI). För oss är det här 
en självklar del av uppdraget.
 
Vi har egna kontor och
lokala samarbeten

Som uppdragsgivare ska du ha samma
tillgång till våra tjänster var i landet du än
behöver oss. Andra mäklare som åtar sig
nyproduktionsuppdrag har oftast en franchise-
modell som innebär att ni blir hänvisade till
lokala franchisetagare. Med den modellen går
det inte att garantera kontinuitet och kvalitetsni-
vå för kunder som bygger över hela landet.
Svensk Nyproduktion har istället en organisa-
tion på nationell nivå. Som kund hos oss kan ni
alltså få samma kontaktpersoner och samma
specialistkompetens oavsett var i landet era
projekt ligger.
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