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Projektstöd
& bemanning

Vi söker kunder som 
vet att proffs ibland 
behöver en expert 

Är du proffs inom bostadsutveckling 
men är inne i en period när du behöver 
extra stöd av en expert? Någon som 
förstår era behov och kan axla ansvaret 
för hela eller delar av bostadsprojektet.
Kontakta oss på Svensk Nyproduktion! 
Vi kan stötta er varhelst ni behöver i för-
säljningsprocessen, från små uppdrag 
till stora projekt.

Vi på Svensk Nyproduktion finns precis där 
du som bostadsutvecklare behöver oss.  
Vi är helt dedikerade till nyproducerade 
bostäder, vissa kallar oss nördar – det ser vi 
som en komplimang! Vi är givetvis certifie-
rade och utbildade i alla branschens detal-
jer, allt från 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 kan vi represente-
ra ert företag.
 
Läs mer på nästa sida!

Ring mig 

- jag berättar 

gärna mer!

Anna Bjernevik

SVENSK NYPRODUKTIONS

”Även proffs 
behöver en expert”

ANSVARIG PROJEKTSTÖD
& BEMANNING
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Vi är gärna med från början 
Koppla gärna in oss redan i ett tidigt skede av 
processen. Med den samlade erfarenhet vi har 
som uppdragstagare åt de största byggherrar-
na, samt med vår analysavdelning i ryggen är vi 
gärna med och bidrar redan i planeringsstadiet 
av projektet. Detta gällande alltifrån prissättning, 
lägenhetsfördelning och val av standard. Löpan-
de projektledning under hela projektets gång är 
sedan en naturlig del av vårt arbete. 

Vi planerar och medverkar på 
events och visningar
 
I försäljningsprocessen – för projektet eller 
området – kan det ingå olika aktiviteter såsom 
förhandsvisningar, VIP-arrangemang, säljpremi-
är, säljstart, arbetsplatsbesök med mera. 
Vi kan hjälpa er att skapa och genomföra olika 
arrangemang i anslutning till ert kommande eller 
pågående projekt.
 
Vi tar hand om all 
tillvalshantering
 
Oavsett om bostaden är en villa eller lägenhet 
finns det oftast en rad tillval som kunden vid nå-
gon tidpunkt ska göra. Vi erbjuder upparbetade
rutiner för att genomföra denna typ av uppdrag. 
Vi kan möta er kund lokalt hos er, i ert showroom 
eller hos oss. 
 
Vi sköter nyckelutlämningar och 
logistik runt garageplatser
 
På tillträdesdagen är vi på plats, samordnar all 
logistik, välkomnar kund, hanterar kvittenser för 
betalning och sköter utlämning av nycklar. Inte 
sällan förekommer det att parkerings- och/eller 
garageplatser som skall fördelas i turordning 
eller efter annan fastställd strategi. Arbetet avslu-
tas med tecknade av förekommande avtal och 
ett färdigt underlag lämnas över till föreningen 
eller samfälligheten. Vi har klara rutiner för att 
sköta detta efter era specifika önskemål.
 
Vi kan administrera slut- och 
garantibesiktningar
 
Prata med oss om era behov – vi har rutiner för 
olika besiktningar och ett stort kontaktnät av 
certifierad besiktningspersonal.

Vi tar fram marknads- och 
kundmaterial

Då vi kan hjälpa er med all kundkommunikation 
så har vi givetvis resurser att biträda er i framtag-
ning av informations- och försäljningsmaterial, 
objektbeskrivningar och tillvalsmaterial. Med 
stöd av vår kommunikationsavdelning kan vi 
även skapa närvaro i sociala media, skicka press-
meddelanden, elektronisk DR och kundkommu-
nikation, nyhetsbrev samt annonser för print. 

Vi tar på oss ansvaret för 
kundrelationerna i hela 
försäljningsprocessen

Långt innan projektet exponeras offentligt kan 
det finnas intressenter som spontant vill skicka in 
sin intresseanmälan. Redan från denna tidpunkt 
bör det finnas en strategi över hur intressenterna 
skall bemötas. Från att projektet tagit form till 
dess att den sista bostaden är inflyttad är det, 
vid sidan av bostadsproduktionen, en rad olika 
händelser, events, nyhetsbrev, telefonkontakter 
och personliga möten som skall genomföras. Vi 
kan ta ansvar för kundrelationerna och kontakten 
under hela projektets gång. Tänk dig själv, all 
kundkommunikation du vet att du borde göra 
men aldrig hinner med. 


