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Hemnet och hitta.se knyter avtal angående kartor
Hemnet kommer inom kort att länka till kartor från hitta.se för att de svenska
bostadsspekulanterna ska hitta rätt till drömbostaden.
Stockholm den 24 oktober 2006 – Sveriges största bostadstjänst Hemnet kommer inom kort
ersätta sin nuvarande karttjänst med kartor från hitta.se. De svenska bostadsspekulanterna får
nu tillgång till hitta.ses kartor, foton på portar, satellitbilder och flygfoton direkt från
objektsbeskrivningarna på Hemnet.
En intressant tjänst är att bostadsköparen direkt i kartan kan söka efter skolor, restauranger
eller andra företag i närheten av en bostad. I Sveriges 10 största städer visas dessutom en bild
av en fastighet som man klickar på i kartan. Den som vill kan öka kartans storlek så att den
täcker hela datorskärmen.
-

Vi är övertygade om att våra besökare kommer att uppskatta vårt nya samarbete. Hitta.se
har många populära tjänster som bostadsköparen har stor nytta av. Det känns väldigt kul
att utöver bilder inifrån bostaden nu kunna ge tillgång till ännu mer foto- och
kartinformation från hitta.se, säger Björn Dietmann, VD på Hemnet.

-

Att Hemnet valt hitta.ses kartor känns otroligt roligt. Vi utvecklar hitta.se hela tiden för att
kunna erbjuda svenskarna den mest användbara nummerupplysnings- och karttjänsten,
och det här är ännu ett bevis på att satsningen ger resultat, säger Pål Malmros,
Affärsutvecklingschef på hitta.se

För ytterligare information kontakta:
Björn Dietmann, VD Hemnet, mobil 073-241 10 00, e-post bjorn.dietmann@hemnet.se
Pål Malmros, Affärsutvecklingschef hitta.se, mobil 070-268 65 16, e-post
pal.malmros@hitta.se

Om Hemnet

Webbplatsen www.hemnet.se lanserades 1998 och är ett samarbete mellan Sveriges
bostadsmäklare som har gått samman om en enda databas. Den omfattar nästan alla Sveriges
villor, bostadsrätter och fritidshus som är till salu och har blivit en av Sveriges mest besökta
sajter. Varje dag finns det över 30 000 bostäder till salu på Hemnet som har ca 1 500 000
besök från ca 600 000 unika besökare varje vecka

Hemnet ägs och drivs av Swedbanks Fastighetsbyrå, Svensk Fastighetsförmedling,
Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet FMF i samarbete med Dagens Nyheter och
Göteborgsposten.
Om hitta.se

hitta.se hjälper dagligen hundratusentals svenska privatpersoner och företag att komma i
kontakt med varandra. hitta.se grundades i juni 2004, och är Sveriges snabbast växande
webbplats med besök från mer än 1 400 000 unika webbläsare per vecka. På hitta.se finns
mobilnummer, telefonnummer och adresser till alla svenska företag och privatpersoner, samt
kartor över alla landets adresser och platser. För mer information www.hitta.se

