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Svensk Fastighetsförmedling lanserar
spel-app

Nu lanserar Svensk Fastighetsförmedling en ny spel-app. Spelet ”Gissa Priset”
går ut på att spelaren gissar slutpriset på ett antal bostäder över hela Sverige.
Genom att använda statistik från sålda bostäder har Svensk
Fastighetsförmedling, tillsammans med den digitala byrån Valtech, skapat en
datadriven gamificationupplevelse där man kan tävla mot sig själv eller
utmana sina vänner på Facebook.

För att öka sin pricksäkerhet får spelaren hjälp av visningsbilder och



grundläggande fakta om bostaden så som stad, område, kvadratmeterpris och
försäljningsår. Efter en testperiod där både mäklare och andra har fått testa
lanseras appen nu mot konsumenter.

- Bostadspriser har blivit det nya ”vädret”, det ständiga samtalsämnet bland
alla. Speciellt med tanke på den prisutveckling som varit på bostäder de
senaste åren. Det har blivit lite av en sport att gissa vad en bostadsrätt eller
villa har sålts för. I Svensk Fastighetsförmedlings spel-app kan man, förutom
att få en fingervisning om hur den egna bostaden står sig i värde mot andra
objekt, tävla mot andra genom att utmana sina vänner att också vara med och
spela, säger Johanna Gavefalk, Marknads- och kommunikationschef på Svensk
Fastighetsförmedling.

I appen ”Gissa Priset” kan man:

• Tävla mot sig själv eller utmana vänner via Facebook
• Toppa Gräddhyllan-listan som alla med ”koll på läget” om

bostadspriser vill hamna på.
• Levla från Hustomte till Husguru via stegen Hemtam,

Bostadsbaron och Fastighetsfantom.

- Vi firar 80 år och vill bjuda på något extra. Mer kul kunskap helt enkelt. Våra
kunder och medarbetare är viktiga för oss, inte bara när det är dags att sälja
eller köpa en bostad. Vänskapen ska räcka länge. Prisutveckling,
energiförbrukning, inredning, försäkringar, digitalisering, miljöhänsyn och
samhällsengagemang - det finns hur mycket som helst att prata om och dela
med sig av. Det märker vi inte minst bland engagemanget bland våra följare i
sociala medier, säger Johanna Gavefalk.

- Man vill lära mer och varför inte börja med något av det vi pratar mest om –
priset – genom en spel-app? Ingen annan mäklarkedja erbjuder detta och
som vanligt gillar vi att vara först ut med det senaste, avslutar Johanna
Gavefalk. Appen heter ”Gissa Priset”. Spelet är gratis och laddas ner snabbt
och enkelt från App Store.

Direktlänk till "Gissa priset"

Film

https://itunes.apple.com/se/app/gissa-priset/id1147173031?mt=8
https://youtu.be/Er5OpirKfi0


För ytterligare information, kontakta:

Kicki Erkers, presskontakt, Svensk Fastighetsförmedling

Mail: kicki.erkers@svenskfast.se

Mobil: 072-570 56 18

Mattias Malmer, Marknadschef, Valtech

Mail: mattias.malmer@valtech.se

Mobil: 070 165 33 14

Följ oss gärna på:

www.svenskfast.se

www.mynewsdesk.com

facebook.com/svenskfast

twitter.com/#svenskfast

instagram@svenskfast

Om Valtech

Valtech är en global digital byrå med fokus på business transformation.
Företaget grundades 1993 och har 2 200 anställda i 15 länder. I Sverige är vi
just nu 262 personer som arbetar strategi, teknik, innovation, user experience
och design. Du hittar oss i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och
Västerås.

https://www.svenskfast.se/


Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende
mäklarkedja. Det innebär att vi kan ta tillvara på våra kunders intressen helt
utan påverkan från banker eller försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala
bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare runtom i hela
landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i rad har
företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Under 2016
förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 30 000 bostäder till ett värde
av 62 miljarder kronor. Sedan 1937 har vi fått folk att känna sig hemma,
vilket faktiskt gör oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi inte varit
utan nöjda kunder. 2016 prisades vi för Bäst på Service i ServiceScore. Svensk
Fastighetsförmedling – mäklaren med koll på läget.
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