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Byggmax avasi Kokkolaan 11. myymälänsä Suomessa –
kiinteistöstä vinkannut paikallinen kuittasi 10 000 euron
löytöpalkkion
Byggmax avasi tänään perjantaina 25. toukokuuta ketjun 11. Suomen myymälän Kokkolaan osoitteeseen Kosilankatu 3. Kuusi
henkilöä työllistävä myymälä on tärkeä osa Byggmaxin päivitettyä laajentumisstrategiaa Suomessa ja myymälän yhteydessä on
myös uuden strategian mukainen konsepti, kasveihin ja kukkiin erikoistunut Byggmax Puutarha. Kokkolan kiinteistö löytyi
paikallisen vaikuttajan Mikael Lindebergin vinkistä, josta hänelle ojennettiin avajaisissa Byggmaxin lupauksen mukainen 10 000
euron löytöpalkkio.

– Olemme erityisen iloisia saadessamme avata uuden myymälän Kokkolaan, koska myymälä on Suomen ensimmäinen, joka löytyi paikallisen
vaikuttajan vinkistä. Kiinteistö on keskeisellä paikalla Eteläväylän varrella vilkkaan kauppa-alueen kupeessa. On ilo maksaa 10 000 euron
löytöpalkkio Mikael Lindebergille, joka tiesi vinkata paikasta, Byggmax Suomen maajohtaja Aleksi Virkkunen

Byggmax lupaa maksaa 10 000 euron löytöpalkkion myös jatkossa henkilölle, joka vinkkaa kiinteistöstä tai tontista, johon Byggmax päätyy
perustamaan uuden myymälän.

Byggmax avaa 20 uutta myymälää vuonna 2018

Kokkolan myymälä on jo toinen uusi Byggmax-myymälä Suomessa tänä vuonna. Lisäksi se on Suomessa kolmas kohde, jossa on Byggmax
Puutarha -myymälä aiemmin tänä vuonna avattujen Turun ja Raision puutarhamyymälöiden lisäksi.

Vuosi 2018 on Byggmax-konsernille ennätysvuosi uusien myymälöiden määrässä laskettuna: kuluvan vuoden aikana Byggmax aikoo avata
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa yhteensä peräti 20 uutta myymälää. Suomessa Byggmaxin pitkän aikavälin tavoitteena on kasvattaa
myymäläverkostoa 20–25 toimipaikkaan.

– Tuntuu hyvältä avata Byggmax-myymälöitä niin monella uudella paikkakunnalla, joissa ilostutamme asiakkaita ja pystymme tarjoamaan uusia
työpaikkoja, kommentoi Byggmaxin konsernijohtaja Mattias Ankarberg .

Laadukkaita rakennustarvikkeita järkevään hintaan

Byggmaxin liikeideana on tarjota asiakkailleen laadukkaita rakennustuotteita järkevään hintaan. Myymälävalikoimansa lisäksi Byggmax tarjoaa
jopa 20 000 muuta rakennustarvikeartikkelia verkkokaupassaan.

Järkevän hinnoittelupolitiikan lisäksi Byggmaxin mottona on helppous: kaikissa Byggmax-myymälöissä on drive-in-piha, jonka avulla
painavimmatkin rakennustarvikkeet on helppo lastata suoraan autoon tai peräkärryyn. Verkkokaupasta tuotteet saa helposti tilattua myös
suoraan kotiovelle toimitettuna.
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Byggmax lyhyesti

Vuonna 1993 perustetulla rakennustarvikekauppaketju Byggmaxilla on 138 myymälää eri maissa: 90 myymälää Ruotsissa, 37 Norjassa ja 11
Suomessa. Byggmaxin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 5,3 miljardia kruunua (SEK) ja konserni jatkaa vahvaa kasvuaan. Byggmaxin
liikeideana on tarjota laadukkaita rakennustarvikkeita järkevään hintaan. Kaikissa myymälöissä oleva ns. Drive In -piha mahdollistaa erityisesti
painavien tavaroiden lastaamisen suoraan autoon tai peräkärryyn, mikä tekee Byggmaxissa asioimisesta helppoa ja tehokasta. Byggmax on
listautunut Tukholman pörssiin vuonna 2010. Lisätietoja: www.byggmax.fi
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