Utvecklingsprojekt
Inom SBR pågår ett flertal projekt för att öka kommunikationen, marknadsföringen och
medlemsnyttan för dig som medlem. Här följer en kort summering och status på de mest
aktuella av dessa.

Digitalt interaktivt forum
SBRs interaktiva forum ska utöver att fungera som ett digitalt forum också kunna stödja
uppdragsförmedling av tjänster samt mentorskapsförmedling mellan medlemmarna.
Uppdrags- och mentorförmedling kommer stödjas genom en kalenderfunktion där man t ex
lägger upp sitt uppdrag genom sin egen Outlook kalender. Vi har påbörjat tester av denna
funktion och faller dessa väl ut har vi förhoppningen att kunna lansera forumet till sommaren.

SBRs kompetensråd
SBRs kompetensråd har syftet att SBR ska bli mer aktivt i byggfrågor och samhällsdebatten.
Detta genom att:




Rådet ger uttryck för SBRs åsikt i övergripande frågor genom t ex pressreleaser
Rådet tar ställning vilka remisser som SBR ska svara på.
Rådet är behjälpligt vid frågor från journalister, media på kort varsel

Rådet består av ledamöter kopplade till yrkesrollerna i våra expertgrupper och kommer att
samlas för första gången i sista veckan i april.

SBRs kommunikationssatsning
I SBRs kommunikationssatsning med syftet med att öka synligheten och marknadsföringen
av våra medlemmars tjänster ingår utöver annonsering, sökordsoptimering och events även
projekt såsom filmer, nyhetsbrev riktade mot beställare och SBRs egna podd. Podden
lanseras inom kort och du kan redan nu lyssna på första avsnittet genom länk i nyhetsbrevet
av ”Bygg och fastighetspodden SBR” som handlar om överlåtelsebesiktning.

SBRs expertgrupp Tekniska specialister
SBRs expertgrupp Tekniska specialister som lanserades i mars är för dig som medlem som
är sakkunnig eller specialist inom bygg och fastighetsbranschen. Medlemskapet innebär
ingen extra avgift utöver plusmedlemskap.
Ett delmål med gruppen är att öka synligheten och marknadsföra medlemmarnas specialitet
på marknaden genom extern marknadsföring med en sin egen sökfunktion på SBRs
hemsida som landningssida. Vidare vill SBR genom nätverket öka tillgången till ytterligare
kompetens för ditt eget eller andras specialistområden samt utveckla kunskap både internt
inom SBR och externt på marknaden och därigenom skapa en ännu bättre byggprocess.
Mer information och ansökan hittar du här
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