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Viktor och Carolina ska gifta sig på Byggmax i Örebro!
Det var lyckliga Viktor Sjöberg och Carolina Lundin som vann ett bröllop i sin favorit-Byggmaxbutik. Paret kommer att vigas på
Byggmax i Örebro lördagen den 4 juni.

– Vi trodde knappt att det var sant när Byggmax ringde och sa att vi vunnit, säger Viktor Sjöberg. 

Carolina och Viktor har varit ett par i åtta år och vill äntligen göra slag i saken och gifta sig. Den vinnande motiveringen innehöll både rim och
byggreferenser. Bland annat meningen:

”Vi kapar bort det som gör oss illa och slipar samt polerar på det om får oss att njuta
Fundamentet till kärleken är någonting man aldrig får sluta att gjuta.”

Paret har dessutom turen att kunna kombinera bröllopet med ett släktkalas eftersom Viktors mormor fyller 90 år samma helg. 

– Vi på Byggmax är jätteglada att just Viktor och Carolina ska gifta sig på vår anläggning i Örebro. Vi kommer att göra allt vi kan för att de ska
få en härlig och minnesvärd dag, säger Daniel Juhlin, VD Byggmax.

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Juhlin, VD Byggmax
Tel: 076-119 00 30
E-post: daniel.juhlin@byggmax.se

Stefan Permander, Projektbolaget
Tel: 070-717 76 66
E-post: stefan@projektbolaget.se 

Om Byggmax
Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 78 butiker i Sverige från Ystad till Luleå. Företaget omsatte cirka 3,5 miljarder kronor
år 2014 och fortsätter att expandera kraftigt. Byggmax finns även med 31 anläggningar i Norge och 13 i Finland. Sedan starten har Byggmax
affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat
drive-in-system i alla sina butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden
att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010.

För mer information se www.byggmax.se


