
Sammen om en bedre kundereise for boligkjøpere
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Lansering 

og salg

Boligkjøp Tilvalg og 

endringer

Overtakelse Boligeier

Etter kjøpstidspunktet har vi og vår bransje ikke vært flinke nok til å 
forvalte våre kundeforhold



Samarbeidet med Bygr ble vurdert til å være den mest egnede måten 
å realisere samhandlingsplattform på

3

Bygge eget 

selskap
Samarbeide Konsulent 

2 3 4

Rekruttere

1



AF Eiendom var første til å satse på oss
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Basert på ekte hendelser…
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Prosessen - forenklet
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Eiendoms-
utvikler

Entreprenører

Kjøpere

Eiendomsutvikler 

planlegger et prosjekt
1

Eiendomsutvikler selger 

boliger til kjøpere
3

Prosess for tilvalg og endringer 

starter
4

Eiendomsutvikler 

kontraherer utførende
2



Avstand mellom byggherre og kjøper er stor

Byggherre Kjøper

Hvordan leverer jeg 

boligen i tid, budsjett og 

med minst mulig 

hodepine underveis?

Hvordan skal jeg få 

det nye huset jeg 

nettopp kjøpte til å bli 

mitt nye hjem? 

Kjøperen ønsker et hjem



Problemet
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Mye av dialogen skjer via

Epost og telefon
Vanskelig å dokumentere 

og sløsing av tid
For alle parter – byggherren, TE og UEne

Misfornøyde kunder 
og tap av penger



Og hvordan ser det ut for kjøperne?

10



…og det ser ikke bedre ut for byggeselskapene
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Løsningen

12

En webapplikasjon som mulliggjør effektiv kommunikasjon 
mellom eiendomsutviklere, entreprenører og kjøpere

Eiendomsutvikleren

Spare tid på håndtering av 

tilvalg og øke 

kundetilfredshet

Entreprenører

Unngå kostbare feil

Selg mer

Kjøpere
Gjør prosessen for 

hjemdesign enkel og gøy



Budsjett

Personlig dashboard

Tilvalg

Endringer

Dokumenter og 
plantegninger

Produktet



Slik kjøper man en Mac



Gjøre tilvalg enkelt



Dokumenter og plantegninger



Partnere
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Jobbe tett sammen
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Dele innsikt fra byggebransjen

Tilgang til total- og underentreprenører

Til og med i samme Slack



Visuell framstilling av tilvalg
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Hva jobber vi med framover?



Ettermarked
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Hva jobber vi med framover?
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Kontakt oss gjerne…

Guy Montuelle 

Daglig leder og gründer @ Bygr

guy@bygr.io | 982 35 228

Ole Blaauw Johansen

Leder forretningsutvikling @ AF Eiendom

ole.blaauw.johansen@afgruppen.no |909 30 541


