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Byggmax lanserar gratis hantverkshjälp under nationaldagen –
öppnar hjälptelefon bemannad av professionella hantverkare
Under nationaldagen öppnar Byggmax slussarna till Bygglinjen – för att göra det lättare för landets hemmafixare att få
hantverkshjälp. Till Byggmax Bygglinje kan vem som helst ringa för att få skräddarsydda tips, råd och vägledning kring sina
hemmafixarprojekt.

Under våren och sommaren startar tusentals byggprojekt i Sverige – för att reda ut de frågetecken som kan dyka upp längs vägen erbjuder
Byggmax hantverkshjälp via telefon. I andra änden Bygglinjen sitter professionella hantverkare från Byggmax Proffsbyggt redo att ge hjälp och
vägledning till vilsna hemmafixare.

– Vi vill erbjuda hemmasnickare landet runt en extra hand i sina byggprojekt. Ibland uppstår situationer i byggandet där det kan behövas lite
hjälp på traven – då är våra proffs bara ett telefonsamtal bort, säger Mattias Ankarberg, CEO Byggmax Group.

Om Byggmax Proffsbyggt

Med tjänsten Byggmax Proffsbyggt handlas professionell bygghjälp genom Byggmax e-handel byggmax.se. Tjänsterna erbjuds till ett fast pris. 

Byggmax Bygglinje nås genom att ringa 013-479 21 70 och är öppen 5-9 juni mellan 10-14.

Att få råd via Bygglinjen är gratis. Eventuella samtalskostnader genom operatör kan tillkomma. 

För ytterligare information, kontakta:

Sandra Mobaraki, Head of Services Byggmax
Tel: +4676 119 00 60
E-post: Sandra.Mobaraki@byggmax.se

Om Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax, Skånska Byggvaror och Buildor. Koncernen omsatte 5,3 miljarder kronor år 2017 och Byggmax Group är
noterat på Nasdaq sedan 2010.

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 91 butiker i Sverige, 37 butiker i Norge och 11 i Finland. På hemsidan finns hela
butikssortimentet tillgängligt, tillsammans med ett omfattande beställningssortiment. 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 har under de senaste åren förvärvat Skånska Byggvarorkoncernen samt Buildor AB. Skånska Byggvaror är ett
expansivt distans- och e-handelsföretag som bl a säljer uterum och växthus. Skånska Byggvaror har verksamhet i Sverige, Norge och
Danmark och har även ett antal showroombutiker. Buildor är en snabbväxande e-handelsaktör inom byggvaror, hem och trädgård.


