Leverantörsregister som etablerades 1989 i samarbete med Skanska,
BPA och SIAB. Marknadsför leverantörer mot proffs!
Webbtjänst sedan 2001 med Sveriges mest omfattande
leverantörsregister för inköp inom byggsektorn.
Nu även med dokumenthantering för projektering, inköp, och
produktion där leverantörer och projektörer bjuds in till att delta.
Förenklar för alla parter!
Urval av partners

Vad är Byggbasen?
Byggbasens tjänst består av
- www.byggbasen.com, publik söktjänst för proffs.
Öppen för alla med ca 70 000 besök/månad
- www.leverantorsportalen.se, unik portal för inköpare,
fastighetsägare, projektledare, projektörer,
produktionsledare och leverantörer. Med
dokumenthantering för projektering, e-upphandling,
produktion och arkivering.

Marknadsför leverantörers produkter och tjänster
mot rätt personer – när inköp och upphandlingar
skall göras!
Spar tid för alla parter vid inköp, upphandling,
projektering och produktion.
Leverantörsportal med detaljerad information om
leverantörer och produkter. Leverantörer kan logga
in för att ange information och ta del av inbjudningar
till att delta i upphandlingar.
Marknadens enda tjänst som tillhandahåller
elektronisk upphandling med dokumenthantering
för projektinköp mm.

Öppen söktjänst för proffs med 70 000
besök/månad. www.byggbasen.com

Tjänst för elektronisk upphandling och
projektsamverkan meddokumenthantering
www.leverantorsportalen.se

Anvisa och låt oss göra jobbet!
Byggbasen ger dig valmöjlighet att marknadsföra dina
tjänster och produkter mot enbart proffs eller mot alla.
Den öppna söktjänsten Byggbasen.com genererar
förfrågningar från bygginköpare, fastighetsägare, konsulter
och arkitekter via e-post och telefon
Via inloggningstjänsten Leverantorsportalen.se blir
leverantörer inbjudna av inköpare att delta i upphandlingar,
ta del av inköpsdokument och tacka ja eller nej till att delta.
Med valfritt antal länkar på din presentation, kan du
styra kunderna till rätt ställe på din hemsida.

Leverantörssida på Byggbasen.com
med undersidor

Du anvisar, vi publicerar och uppdaterar!

Prekvalificerande leverantörsdata på
Leverantorsportalen.se

Hur Byggbasen skapar affärer
Byggbasen.com och Leverantorsportalen.se finns
som inköpsstöd i inköpande företags intranät.

Inköpare, fastighetsägare, konsulter och
arkitekter får via löpande digitala utskick, tillgång
till dina produkter och tjänster.
Leverantörsportalens tjänst för e-upphandling med
dokumenthantering ger både inköpare och leverantörer stora
fördelar. Tid sparas och misstag undviks med bättre affärer för
alla som följd. Byggbasens koncept för projektupphandlingar
är unikt på marknaden.
Byggbasen.com används sedan 2001 som favorit av
Byggbasens proffsbesökare.

Organisationer med
Byggbasen i intranätet

Er presentation på Byggbasen.com optimeras mot Google.

Mässor där Byggbasen deltar
Som inbjuden leverantör kan du ta del av inköpsdokument och tacka ja eller nej till
att delta i en upphandling

Varför du ska gå med i Byggbasens tjänst
Unik databas

Era tjänster och produkter marknadsförs mot rätt personer
när inköp och upphandlingar skall göras – automatiskt!

Finns i intranät

En del i inköpande organisationers affärssystem/intranät
med länkar direkt till er information

Etablerad sedan 2001

70 000 besök av proffs varje månad i syfte att göra affärer

Aktuell information

Snabba och fria uppdateringar ger besökare rätt information

Direkt åtkomst

Med obegränsat antal länkar hittar besökaren direkt till rätt
information på er hemsida. Vi ombesörjer all publicering.

Dokumenthantering med 7
miljoner användare i 75 länder

Integrerad med Soliditet

Leder utvecklingen

Byggbasen är först med ett komplett verktyg för elektronisk
upphandling, öppet för alla, spar tid för alla!

Kostnadseffektiv

Spar tid och genererar affärer till högst rimliga kostnader.

Mätbart

Statistikrapporter, förfrågningar och digitala inbjudningar.

Optimering

Alla sidor indexeras hos Google. Länkar på Byggbasen
förstärker även er egen hemsidas ranking.

Flexibelt

Redigera uppgifter, se dokument, delta i upphandlingar - när
som helst, från mobil, platta eller dator.

Byggbasen är medlem i BEAst

Byggbasens tjänst för leverantörer
Rikstäckande verksamhetsområde
Detta publicerar vi efter era anvisningar
•
•
•
•

•

Företagssida med presentationstext och logo
5 produktbilder med undersidor och länkar
Valfria katalogrubriker, varumärken och sökord
Obegränsat antal länkar till deklarationer,
certifieringar, företagsbroschyr, beskrivningstexter,
CAD-filer, BIM-modeller, monteringsanvisningar
mm. Fria uppdateringar.
Alla sidor optimeras mot Google

Ni får dessutom
•
•
•
•
•

Alla förfrågningar via e-post
Inloggning till leverantörsportalen för att besvara
elektroniska förfrågningar och ta del av
inköpsdokument .
Möjlighet att själva redigera kontaktuppgifter och
besvara prekvalificeringsfrågor
Statistikrapporter via mail så ofta ni önskar
Möjlighet att själv bestämma vad som skall visas för
proffs respektive konsumenter.

Byggbasens nyhetsbrev och banners
Ökar din exponering
Nyhetsbrev

Som kund på Byggbasen kan du publicera dina
nyheter på Byggbasens digitala nyhetsbrev som
varje vecka når ca 30 000 beslutsfattande
abonnenter.
Nyheten publiceras även på Byggbasens
startsida under en vecka.

Produktnyhet på Byggbasens nyhetsbrev

Banners
Banners i olika format kan placeras på
Byggbasens olika sidor och sökord samt på
nyhetsbrevet. Statistikrapporter skickas.
Banner i format 200 x 130 pixlar

Vi var Byggsveriges första
söktjänst på nätet 2001 och
vi leder fortfarande utvecklingen!
Besluta dig för att delta och låt oss göra jobbet!
Du anvisar och vi sköter resten.
Vi visar dig gärna även våra tjänster för inköpare, projektörer och produktionsledare.
Byggbasen Sverige AB
Telefon 0651-56 45 20, support@byggbasen.com

