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Byggmax hvasser til butikkene på Karihaugen og Ullensaker
Byggmax har påbegynt en oppdatering av sine butikker på Karihaugen og Ullensaker i Oslo til et
nytt format. Det er den oppvarmede delen av butikkene som får et løft, blant annet gjennom
større fokus på en forbedret kundeopplevelse og større satsing innen farge og gulv.
– Vi er glade for å kunne tilby hjemmefiksere et nytt butikkformat og enda bedre muligheter til å virkeliggjøre sine drømmeprosjekt.
Vi kommer f.eks. til å få en komplett fargeavdeling med fargebrytning for Norges sterkeste varemerker. Til og med gulvavdelingen
kommer til å få et realt løft  med et bredt gulvsortiment og en stor visning av nettsortimentet fra ulike varemerker, sier Olle Sjölin,
Kommersielt ansvarlig for Byggmax Norge.

Flere kategorier som utvides er maskinverktøy og -tilbehør, hage og vekster, diverse beslag og andre produkter for mindre
prosjekter. Foruten et bredere sortiment i butikkene satser man også stort på butikkmiljøene.

– Vi har fokusert på en forbedret kundeopplevelse og vil tilby mer informasjon og flere guider, som skal hjelpe kunden å velge riktig
i forhold til sitt prosjekt. Det skal være enkelt og smidig å handle på Byggmax og nå kan vi hjelpe hjemmefiksere på en enda bedre
måte enn før, sier Olle Sjölin på Byggmax.

Mye for pengene

Byggmax selger byggevarer til alle type prosjekter i hjemmet. Trevirke, gulv, gips, sement, vinduer, dører og maling som passer for
alle hjemmefiksere uansett nivå. Byggmax vil at alle skal ha råd og mulighet til å realisere sine byggedrømmer. Utover de fysiske
butikkene er det en svært populær nettbutikk på byggmax.no – med et omfattende sortiment og levering direkte til døren.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Olle Sjölin, Kommersielt ansvarlig Byggmax Norge
E-mail: olle.sjolin@byggmax.se

Om Byggmax Group

Byggmax er bestående av Byggmax, Skånska Byggvaror og Buildor. Konsernet hadde en omsetning på 5,2 milliarder svenske
kroner i 2019 og Byggmax Konsernet er notert på Nasdaq siden i 2010. Byggmax ble først etablert i 1993 og har for tiden med
109 butikker i Sverige, 42 butikker i Norge og 10 i Finland. På Byggmax hjemmeside finnes hele sortimentet tilgjengelig, samt et
omfattende utvalg bestillingssortiment. Siden begynnelsen har Byggmax forretningside vært å være det beste og billigste alternativ
for forbrukerne som ønsker å kjøpe byggevarer med av god kvalitet. Byggmax har et drive-in system i alle sine butikker, slik at
kundene kan ta bilen og losse sine varer direkte Dette gjør det enkelt og effektivt for kundene å handle, spesielt tyngre byggevarer.


