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Byggmax uudistaa myymäläkonseptinsa Suomessa 
Vaasan uudistunut myymälä avaa ovensa 23.5. 
 
Byggmax aloittaa keväällä 2015 mittavan työn uudistamalla kaikki Suomen-myymälänsä. 
Uudistuneissa myymälöissä on panostettu entistä enemmän myymäläviestintään ja 
tuotteiden sijoitteluun sekä merkittävästi laajempaan tuotevalikoimaan. Byggmaxin 
uudistunut myymälä Vaasassa avataan lauantaina 23. toukokuuta. 
 
Kevät on tänä vuonna erityisen kiireistä aikaa, kun Byggmax uudistaa vuoden aikana kaikki 
myymälänsä ja lähes kaksinkertaistaa tuotevalikoimansa. Aiemmin verkkokauppatuotteiden 
valikoimaansa aktiivisesti kasvattanut Byggmax laajentaa nyt myös myymälöidensä 
rakennustarvikevalikoimaa. Tuotteiden määrä nousee 1 000 artikkelilla yhteensä 2 500 tuotteeseen 
kaikissa Suomen Byggmax-myymälöissä vuoden 2015 aikana. Uudistuksen myötä myymälöiden 
kokoa ei kasvateta, vaan myymäläpinta-ala hyödynnetään entistä tehokkaammin. 
 
”Olemme testanneet uutta myymäläkonseptia muutamassa myymälässämme eri puolilla Suomea, 
ja myyntitulokset ovat olleet lupaavia. Uuden konseptin mukaiset tuotteet ovat myyneet hyvin. 
Kasvattamalla tuotevalikoimaa uskomme pystyvämme kasvattamaan myös myyntiämme. Samalla 
voimme pitää vuoden aikojen mukaan vaihtuvien sesonkituotteiden valikoiman 
monipuolisempana”, kertoo Suomen maajohtaja Aleksi Virkkunen. 
 
”Uudistuviin myymälöihin rakennetaan kuluvan vuoden aikana myös näyttelyitä, jotka kootaan 
laajasta verkkokauppatuotteiden laajasta valikoimasta. Show room -tilassa esitellään mm. erilaisia 
lattiapäällysteitä, keraamisia laattoja, tapetteja, valaisimia sekä kylpyhuone- ja  keittiökalusteita. 
Näyttelyiden koko ja valikoima vaihtelevat myymäläkohtaisesti”, Aleksi Virkkunen jatkaa. 
 
Myymälöissä on vastedes tarjolla myös aiempaa enemmän rakentajille suunnattuja neuvoja 
tarvikkeiden valintaan ja rakentamiseen. Myymäläopasteet uudistuvat ja niistä tulee entistä 
informatiivisempia. Myös verkkokauppaa kehitetään jatkuvasti, ja tavoitteena onkin kasvattaa  
verkkokaupan tuotelukumäärää 10 000 tuotteeseen. 
 
Rakennustarvikkeita myyvä Byggmax tunnetaan Suomessa erityisesti edullisista hinnoistaan. 
Byggmaxin edullisten hintojen salaisuus on matala organisaatiorakenne, suuret tilausmäärät 
laadukkaita rakentamisen perustarvikkeita, tarkkaan rajattu valikoima ja tehokas palvelukonsepti 
myymälöissä. 
 
”Tarkkaan rajatun tuotevalikoimamme ansiosta Byggmax on voinut pitää hintansa alhaisina. 
Tuotevalikoiman kasvattaminen ei nosta tämänhetkisten tuotteidemme hintoja”, Virkkunen lupaa. 
 
Byggmaxilla on Suomessa myymälät Espoossa, Jyväskylässä, Lahdessa, Kangasalla, Oulussa, 
Pirkkalassa, Porissa, Porvoossa, Raisiossa, Seinäjoella, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla. 
Byggmax tarjoaa korkealaatuisia rakennustarvikkeita kuten puutavaraa, lattioita, kipsiä, sementtiä, 
ikkunoita, ovia ja maalia järkevään hintaan. 
 
Lisätietoja: 
Aleksi Virkkunen, maajohtaja, Byggmax Suomi, p. 040 137 7001, sähköposti: aleksi.virkkunen@byggmax.fi  
  
 
Byggmax lyhyesti 
Vuonna 1993 perustettu rakennustarvikekauppaketju Byggmaxilla on 72 myymälää Ruotsissa, 27 Norjassa 
ja 13 Suomessa. Byggmaxin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 3,5 miljardia kruunua (SEK) ja konserni jatkaa 
vahvaa kasvuaan. Byggmaxin liikeideana on olla edullisin vaihtoehto laadukkaita rakennustarvikkeita 



ostaville kuluttajille. Kaikissa myymälöissä oleva ns. Drive In -kaista mahdollistaa erityisesti painavien 
tavaroiden lastaamisen suoraan autoon tai peräkärryyn, mikä tekee Byggmaxissa asioimisesta helppoa ja 
tehokasta. Byggmax listautui Tukholman pörssiin kesäkuussa 2010. Lisätietoja: www.byggmax.com 
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