
Resultat
Data från Adfenix Analytics, perioden  jan - jun 2021.

Kraftfull marknadsföring en naturlig 
del av värdeerbjudandet

Etablerade som en av de större 
byråerna
Sedan 1997 när Notar introducerades på den svenska marknaden har 
deras expansion varit en stor framgång. När det kommer till antalet 
sålda bostäder kvalificerar sig Notar idag som en av de 10 största  
byråerna i Sverige. Tittar vi istället på Stockholmsregionen kvalificerar 
sig Notar på plats nummer 4 i regionen.

CASE STUDY

Adfenix har arbetat med Notar sedan 2018 och mellan  
januari - juni 2021 filtrerades mer än 80% av Notars  
bostäder genom Adfenix plattform. Under samma period 
såg vi en enorm ökning av antalet hemsidebesökare, den 
genomsnittliga ökningen för samtliga bostäder som använt 
sig av Adfenix tjänster låg på närmare +215%. 

fler besökare för Adfenix 
bostäder

kampanjer lanserade under 
perioden

CTR - 14X bättre jämfört med 
branschstandard*

4085 215% 14%

Notar grundades i Norge redan på 80-talet, sedan 
1997 har Notar expanderat inom den svenska  
marknaden och består nu av ett franchise nätverk 
som numera är avskilt från deras norska rötter. Idag 
finns det nästan 170 Notar-agenter fördelade på 30 
kontor runt om i Sverige och expansionen fortsätter.

170+ fastighetsmäklare

30 kontor

6000+ bostäder

Om Notar

Antal anställda
Antal kontor
Årlig försäljning

563.000 ytterligare besökare till hemsidan

6.5M visningar av Notars kampanjer

Källa: *Facebook Ad Benchmark for Real Estate, 0.99%. 

Ingenting får lämnas åt slumpen

75 000 + 
Fastighetsmäklare runt 
om i världen har valt  
Adfenix för att nå,  
engagera och konvertera 
fler leads på marknaden.

Nicklas Talvitie – Franchisetagare, Notar Liljeholmen

Jag frågar vanligtvis mina kunder hur de hittade  
annonsen, detta är viktigt för mig att förstå, är det 
någon marknadsföringskanal vi ska lägga mer krut på? 
Någon vi ska avveckla osv. Bara det senaste kvartalet 
har jag haft 3 köpare som av en slump har hittat  
bostäderna via Instagram. 


