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Vi er
BYGGENORGES FORRETNINGSKILDE!
Vi vet vem som bygger hva, hvor, når og hvordan!
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SKREDDERSYDD BYGGINFORMASJON

Bedriftshendelser 
Se bedrifter som nylig ble rapportert 
om i prosjekter i henhold til din profil. 

Mine Prosjekter og 
kontakter/ Overvåkning  
Punktovervåk prosjekter, bedrifter og 
personer. Vi sender e-post når noe 
skjer. Du kan også lagre viktige pro-
sjekter/ bedrifter, notater, lage oppføl-
ginger og opprette egne mapper for 
å holde orden. Her administrerer du 
også funksjonene Mine Adresseuttak.

Rangering
Med denne funksjonen kan du raskt 
se hvilke bedrifter som er mest aktive, 
har flest prosjekter eller den høyeste 
totale prosjektverdien. 

Den gir deg oversikt og hjelper deg 
med å prioritere riktig bedrift. 

Bedriftsanalyse 
Relasjoner – hvem samarbeider med 
hvem? Hvilke prosjekter har 
bedriftene – størrelse, type, 
geografisk beliggenhet, byggestart 
etc. 

Søk 
Med søketjenesten vår kan du søke i 
hele data-basen ved hjelp av profilen 
din. Hurtigsøk gjør det enkelt å søke 
på ord som prosjektets eller 
bedriftens navn, geografisk 
beliggenhet osv. 

Avansert søk gjør det mulig å søke et-
ter spesifikke prosjekter eller bedrifter, 
alternativt grupper av disse, både 
fremover og bakover i tid. 

Prosjekthendelser 
Tjenesten tar frem de siste  
hendelsene fordelt på prosjekter 
innen din profil. Den geografiske 
beliggenheten blir presentert på et 
oversiktlig kartbilde. 

Kartfunksjon
Du kan til og med selektere via vår 
kartfunksjon – trefflistene tilpasses når 
du zoomer i kartet. Med kartfunksjonen 
får du raskt et godt overblikk og du 
kan selvfølgelig bruke den til veibeskri-
velse til et prosjekt eller bedrift.

Tilleggstjenester: 
Avansert brukerlisens
• Se dine kollegaers notater på et  
 prosjekt eller bedrift
• Send og motta prosjekter internt i  
 virksomheten
• Felles mappestruktur for lagring av  
 informasjon

Mine adresseuttak
• Velg raskt og enkelt ut interessante 
adresser for digitale eller printede 
utsendelser. Leveres i Excel-fil. 

Brukeranalyse
• Gir deg som ansvarlig mulighet for 
å analysere de tjenester og leveranser 
som deres bedrift abonnerer på, ned 
på individ nivå.

Rapporter
• I tjenesten har du allerede mulighet 
til å hente ut deler av informasjonen i 
en excelfil. Har du andre behov kan vi 
spesialtilpasse excelrapporten til deg. 

Sammen med deg som kunde lager vi en skreddersydd løsning. Vi går igjennom ditt  
geografiske nedslagsfelt, hva slags type bygg du vil ha kontroll på, tidsaspekter osv. Alt  
dette for at du skal få riktig informasjon til riktig tid fra Byggenorges største prosjektdatabase.

Nå også på  
mobilen!

Du kan tom logge deg inn 
på mobil.norgebygges.no

MINE FORRETNINGSMULIGHETER

MIN BESLUTNINGSSTØTTE

MITT VAREMERKE

MINA GENVÄGAR

Få kontroll på byggeprosjekter, 
byggefirmaer, anbud og 
anskaffelser innen privat og 
offentlig sektor.

Mine forretningsmuligheter 
inneholder bygginformasjon som 
gir deg flere og bedre    
forretningsmuligheter.
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Vår misjon er å gjøre det mulig for våre kunder, på en enkel måte, daglig å kunne ta riktige 
forretningsbeslutninger, markedsføre seg effektivt og finne flere og bedre forretnings-
muligheter. Med Mitt Norge Bygges kommer du til å merke at vi tar vår misjon på alvor.

Daglige oppdateringer gir deg daglige forretningsmuligheter
Gjennom daglige markedsundersøkelser følger undersøkerne på Bygge-
norge hele byggeprosessen og finner ut hvem som bygger hva, hvor når og 
hvordan. 

Hvert enkelt bygg- og anleggsprosjekt følges opp fra tiltakshaverens idé, 
planlegging og skisser til rapportering av anbudsperioder samt engasjerte 
konsulenter, entreprenører og underentreprenører.  Forandringene  i data-
basen kan du som kunde på Mitt Norge Bygges se direkte online, uten 
forsinkelser.

Mine snarveier
Mitt Norge Bygges er trolig den første og eneste bygginformasjonstjenesten i 
verden som virkelig kan skreddersys. Med den nye funksjonen Mine snar-
veier lager du ditt eget Norge Bygges online.

Mitt Norge Bygges er bygd opp av moduler, noe som gjør det mulig at du 
under ”Mine Snarveier” selv kan velge hvilke funksjonsmoduler du vil benytte. 
Dra, plasser og slipp dem for å skape din unike løsning.

Vi følger byggeprosessen
Hvilken type av prosjekt du er interessert i  og når i prosjektet du vil få 
informasjon? Vi følger hele byggeprosessen i jakten på relevant, forretnings-
drivende informasjon.

Velkomen til Byggenorges absolutt største prosjektdatabase og mest 
omfattende prosjektovervåkning. Budskapet ditt når frem til riktig 
beslutningstager, helt ned på prosjektnivå.

Byggeprosessen

Søk, - overvåknings- og hendelses-
tjenester som gir deg uvurderlige 
forretningsmuligheter. Inneholder bygg-
informasjon om prosjekt, bedrift, anbud 
og kontraheringer. 

Statistikk-, analyse-, trend- og 
rangeringstjenester som gir deg rett 
beslutningsstøtte raskt og enkelt – når 
du behøver det.

Adresser – og utsendelsestjenester 
som markedsfører og styrker ditt 
varemerke effektiv.

Anbud
konsulenter/rådgivende

Idé
Planlegging

Kontrahering av konsulenter/ 
Rådgivende ingeniører Prosjektering

Kontrahering av entreprenører
Byggestart Produksjon

Til
ta

ks
ha

ve
r

Ro
lle

Fa
se

Pr
os

je
kt

led
er

Ar
kit

ek
tsk

iss
e

Ar
kit

ek
t

Vi følger opp prosjektet frem til denne fasen – 
fra idé til kontraherte underentreprenører er på plass 
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MINE FORRETNINGSMULIGHETER

MIN BESLUTNINGSSTØTTE

MITT VAREMERKE

MINA GENVÄGAR

MINE FORRETNINGSMULIGHETER

MIN BESLUTNINGSSTØTTE

MITT VAREMERKE

MINA GENVÄGAR

MINE FORRETNINGSMULIGHETER

MIN BESLUTNINGSSTØTTE

MITT VAREMERKE

MINA GENVÄGAR
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CTRL+SHIFT KLICKA

Indeks
Byggestart- og prosjekterings-
indeksen viser avviket mellom 
inneværende og foregående 
12-måneders periode. Du får også 
tilgang til indekstall som viser 
avviket to og tre år lengre tilbake i 
tid.

Trenden presenteres i en 
oversiktlig graf  med et målepunkt 
for hver tredje måned. I tillegg får 
du tilgang til en mer detaljert graf  
som viser målepunkter for hver 
måned de siste tre årene.

Prosjekteringsindeks
Viser statistikk basert på den totale 
byggekostnaden for prosjekter der 
den første konsulenten er 
kontrahert. Antyder potensialet til 
den fremtidige byggingen.
• Ser byggingen ut til å øke eller avta?

• Se fremtidige muligheter eller trusler 
i tide.

• Hent frem underlag for å sammen-
ligne med egne prognoser og for å få 
et bedre helhetsbilde.

Byggestartsindeks
Her vises statistikk basert på den 
totale byggekostnaden for 
prosjekter der minst en entreprenør 
er kontrahert.
• Hvordan er situasjonen her og nå? 
Bygges det mer eller mindre enn før?

• Finne medvirkende årsaker til 
hvorfor det har gått bra/ dårlig i et 
område, salgsdistrikt?

• Sammenlign byggestartsindeksen 
med egne/ andre vurderinger for å 
kunne danne seg et helhetsbilde av 
markedet.

Velg ut geografiske områder ned på kommunenivå i kombinasjon med utvalgte byggkategorier for 
å se indeks og grafer over hvordan utviklingen har sett ut de siste årene. Ved hjelp av informasjonen 
kan du også lettere vurdere hvordan fremtiden kommer til å se ut innen ulike områder.

MARKEDSANALYSE

Sammenlign de siste tre årene med hverandre. Du kan velge å se grafer basert på måneder, fylker, kategorier eller byggetyper.

Ta raskt frem uvurderlig 
beslutningsgrunnlag i 
forbindelse med for eksempel 
budsjettering, prognoser, 
planlegging og oppfølging.

Ved å ha løpende kontroll på 
utviklingen i databasen er du 
bedre forberedt og oppdatert 
om markedssituasjonen enn 
dine konkurrenter.
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MARKEDSANALYSE

Eksempel på ”Vis oversikt” sortert på fylke. Du ser raskt 
hvilke fylker som peker seg ut både i positiv og negativ 
retning, og som du senere kan fordype deg ytterligere i 
analysen av dem.

Du kan enkelt få frem og sammenligne 
indeks per fylke eller kategori via 
knappen ”Vis oversikt”

Under ”Vis detaljert graf” kan du i neste 
omgang velge å vise korrelasjonen 
mellom byggestart- og prosjekterings-
indeks.

Du kan også lage profiler og analysere på et dypere 
nivå i Norges største database av byggeprosjekter. Velg 
kommuner og / eller underkategorier for å få frem indeks 
og barometer. Du kan for eksempel få frem indeks for 
brobygging i Larvik kommune

Eller opprett profiler som helt matcher ditt virksomhets-
område om du ikke jobber kun innen fylkesgrensene. 
Velg noen kommuner fra ett fylke og noen fra et annet 
fylke og få frem rett indeks.

 - Skreddersydd byggestatistikk, analyse og beslutnings-
grunnlag for akkurat din virksomhet altså!
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Hvert enkelt bygg – og anleggsprosjekt følges opp fra tiltakshaverens idè, planlegging, 
skisse, til rapportering av anbudsfrister samt engasjerte konsulenter, rådgivende, entre-
prenører og underentreprenører. Ditt budskap når beslutningstagere ned på prosjektnivå.

ADRESSEUTTAK

Velg målgruppe

Velg periode og tidsintervaller

Velg leveransemetode

Velg utforming

Send forespørsel
Vær oppmerksom på at du gjør 
ingen bindende avtale ved å 
sende en forespørsel

* Som kunde hos Norge Bygges med en eller flere av våre tjenester, kan 
du nå anvende funksjonen; ”Mine adresse-uttak”. 
Her kan du laste ned interessante bedrifter og kontakter direkte. 
Du finner funksjonen under den røde fliken; ”Mine Forretningsmuligheter”.

Unike adresser gir økt salg!

Når du skal ha en kampanje eller 
utsendelse, er det selvsagt å vurdere 
adresser fra Norge Bygges. 

I kraft av vår unike database får du 
mulighet til å sikte deg inn på akkurat 
de beslutningstagerne som interes-
serer deg.
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Slik fungerer det
Du lager ditt budskap selv, med 
bilde og tekst og sender ferdig til 
oss i en pdf. Deretter starter 
utsendelsene.Vi kan også hjelpe 
deg med å lage materiell.

Hver uke leser vår database av ditt 
utvalg og sender automatsikt ut 
postkort eller brev til rett 
beslutningstager.

Du påvirker enkelt og effektivt rett 
person på rett prosjekt til rett tids-
punkt.

Mange muligheter
• Vil du sende påminnelser?

• Vil du ha med svarslipp for   
bestilling av f.eks en brosjyre

• Vil du at de som svarer skal kunne 
sende deg et svar digitalt og laste 
ned pdf-brosjyrer direkte, osv?

• Har du ulike distrikt og vil at   
respektive selgere skal stå som  
avsender i sin region?

• Ønsker du å sende ut brev i C5-
konvolutt (istedenfor A5-postkort)?

• Ønsker du et annet budskap til 
f.eks arkitekten enn til entreprenøren?

Ikke noe problem -vi løser det meste!

Skreddersydd utvalg
Din utsendelse skreddersys etter de 
målgrupper du vil bearbeide; aktive 
tiltakshavere, konsulenter, arkitekter, 
entreprenører etc.

Du kan også velge kategorier, geo-
grafisk område og størrelse på pro-
sjektet avhengig av hvilke personer 
og bedrifter akkurat du vil nå ut til.

Dette er inkludert
• Porto (økonomibrev)
• A5-postkort, 240 gr eller A4-brev i 
konvolutt (alternativer er mulig)
• To-sidig fire-fargers digitaltrykk
• Aktiv adresse
• Utsendelse
• Innlogging online der du hver uke 
ser hvilke bedrifter brevene dine har 
blitt sendt til.

ENGÅNGSUTSKICK

Gjennom daglige markedsundersøkelser følger undersøkerne på Byggenorge hele bygge-
prosessen og tar rede på hvem som bygger, hva, hvor, når og hvordan. Hvert enkelt bygg- 
og anleggsprosjekt følges opp fra tiltakshaverens idé, planlegging og skisse til rapportering 
av anbudstider samt kontraherte konsulenter, entreprenører og underentreprenører.

DM-UTSENDELSER

Vi hjelper deg med kontinuerlig 
bearbeiding av markedet. Du når 
ut med ditt budskap til rett 
beslutningstager ned på 
prosjektnivå.

Utsendelser på aktive, unike, 
hendelsesstyrte adresser.

 

B 
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*Behöver du även adresser för kampanjutskick eller liknande kan du köpa engångsuttag av adresser!
*Behøver du også adresser for kampanjeutsendelser eller lignende kan du kjøpe engangsuttak av   
 adresser hos oss!

ADRESSER    -  Hva er så unikt med Norge Bygges adresser?

Du får adresser fra Byggenorges største database med aktive beslutningstagere på prosjektnivå!

NORGE BYGGES
Følger hendelsesforløpet på hvert byggeprosjekt
• Aktive bedrifter med byggeprosjekt innen akkurat din skreddersydde profil
• Inneholder ofte typer av beslutningstagere som ikke fins i andre registre
• Prosjektansvarlige mellomledere av ulike slag, for eksempel prosjektledere, byggeledere, innkjøpere.
• Riktig tidspunkt

ORDINÆRE ADRESSELEVERANDØRER  
Har kun adressene, gjerne hentet fra ett og samme register
Hos ordinære adresseleverandører når du bare ut til høyere beslutningstagere i bedriften som direktører, 
dagligleder, markedssjefer etc. Hos Norge Bygges når du beslutningstagere på prosjektnivå.

Hos ordinære adresseleverandører kan du bare selektere på antall ansatte, bransje, omsetning osv. Hos 
Hos Norge Bygges selektere du på for eksempel prosjekt og når ut til  personer og bedrifter i henhold til 
nettopp dine ønskemål. Databasen oppdateres regelmessig med nye beslutningstagere og beslutnings-
tagere som bytter jobb. Dette oppdatere vi gjennom våre daglige markedsundersøkelser.

Tiltakshaver Arkitekt Rådgivende InstallatørByggentreprenør Gulv/ Maling
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Vi følger opp prosjektet frem til denne fasen – 
fra idé til kontraherte underentreprenører er på plass 
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