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Hanki paremmat tiedot
päätösten pohjaksi!
Saat voittamattoman
kuvan rakennusmarkkinoiden nykytilasta ja
tulevaisuuden
näkymistä.

Saat toimialueesi mukaan räätälöidyt liiketoimintatiedot helposti ja nopeasti – aina kun
tarvitset. Perusta päätöksesi tietoihin, jotka pohjautuvat rakentavan Suomen suurimpaan
hanketietokantaan ja kattavaan hankkeiden seurantaan.
Rakentamisen rankinglista
Selvitä suurimmat ja aktiivisimmat
toimijat hankkeiden arvon tai määrän perusteella.

Luo rankinglista ja sen kautta ainutlaatuinen pohja päätöksille. Mitkä
rakennuttajat, arkkitehdit tai urakoitsijat ovat toimialueesi suurimpia/tärkeimpiä? Oletko ajan tasalla kaikista
toimijoista?

Tilastot, trendit

Oma Rakenna Suomi -palvelun
kautta saat tilastotietoja tietokantamme trendeistä:
• Aloitettujen hankkeiden indeksi
• Aloitettujen hankkeiden
barometri
• Projektointi-indeksi
• Projektointibarometri
Luo indeksejä ja graafeja viime
vuosien kokonaisrakennuskustannusten volyymista. Voit myös
tarkastella hankkeita neljän eri
ryhmittelyn mukaan.
Kaaviot kuvaavat koko maan
tilannetta. Jos haluat tarkentaa
tietoja, suosittelemme Markkinaanalyysi-palveluamme.

Asiakkaamme
peukuttavat!

Lisäpalvelut

Markkina-analyysi
Valitse haluamasi maantieteelliset
alueet sekä rakennusluokat
tarkastellaksesi mennyttä kehitystä
sekä nykyistä ja tulevaa tilannetta
kaavioina ja indekseinä.
Voittamaton pohja päätöksille:
• Budjettityö
• Ennusteet
• Suunnittelu
• Seuranta
Aloitettujen hankkeiden indeksi ja
projektointi-indeksi. Selkeät kaaviot
osoittavat viimeisten vuosien trendit.
Lue lisää erillisestä PDF-tiedostosta.
Kyselyt
Jos haluat tarkemmin räätälöityjä
tietoja, voimme auttaa yritystänne
toteuttamalla kyselyjä. Olemme
tehneet kyselyjä alan lehdille ja toimialajärjestöille. Lue lisää erillisestä
PDF-tiedostosta.

Lue lisää osoitteesta
www.rakennasuomi.fi
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Missiomme on auttaa asiakkaitamme ja tehdä oikeiden päätösten tekemisestä
mahdollista ja jopa helppoa, tehostaa markkinointia ja tarjota enemmän ja
parempia kaupanteon mahdollisuuksia.
Käyttämällä Oma Rakenna Suomi -palvelua huomaat, että otamme missiomme vakavasti.
Säännölliset päivitykset tarjoavat uusia kaupanteon
mahdollisuuksia päivittäin

Päivittäisten markkinatutkimusten kautta tutkijamme seuraavat rakennusprosesseja ja selvittävät kuka rakentaa mitä, missä, milloin ja miten.
Jokaista rakennus- ja maarakennushanketta seurataan rakennuttajan
idea- ja suunnitteluvaiheesta tarjousaikataulujen sekä valittujen
suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden raportointiin.
Tietokannassa tapahtuvat muutokset näkyvät Rakenna Suomen asiakkaille
suoraan verkossa, viiveettä.

OMAT KAUPANTEON MAHDOLLISUUDET

Haku-, seuranta- ja tapahtumapalvelut
tarjoavat voittamattomia kaupanteon
mahdollisuuksia. Sisältää rakennustietoja hankkeista, yrityksistä, tarjouskilpailuista ja hankinnoista.
(Lue lisää erillisestä PDF-tiedostosta)

Omat pikakuvakkeet

Oma Rakenna Suomi on luultavasti ensimmäinen ja ainut rakennustietopalvelu, jonka voit räätälöidä täysin tarpeidesi mukaan. Omat pikakuvakkeet -toiminnon kautta voit luoda räätälöidyn Rakenna Suomi -palvelun
verkkoon.
Oma Rakenna Suomi koostuu moduuleista, joista voit itse ”Omat pikakuvakkeet” -palvelun avulla valita haluamasi moduulit. Vedä, aseta ja pudota
moduuleja luodaksesi ainutlaatuisen ratkaisun.

OMAT LIIKETOIMINTATIEDOT

Tilasto-, analyysi-, trendi- ja rankingpalvelut tarjoavat hyvän pohjan liiketoimintatietojen hallintaan nopeasti ja helposti
– aina kun tarvitset.
(Lue lisää erillisestä PDF-tiedostosta)

Seuraamme rakennusprosesseja

Minkätyyppisistä hankkeista olet kiinnostunut ja mistä hankkeiden vaiheista
haluat tietoa? Seuraamme rakennusprosesseja alusta loppuun etsiessämme kaupanteon kannalta tärkeää tietoa.
Tervetuloa rakentavan Suomen suurimpaan hanketietokantaan ja
kattavaan hankkeiden seurantapalveluun.

OMA TAVARAMERKKI

Näkyvyys-, osoite- ja postituspalvelut
markkinoivat ja vahvistavat tavaramerkkiäsi tehokkaasti.
(Lue lisää erillisestä PDF-tiedostosta)

Rakennusprosessi
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