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Byggmax inför betalning direkt från bilen – gör det enklare och
säkrare att handla byggvaror
Byggmax har under våren infört en rad åtgärder för att minska smittspridning och underlätta för
hemmafixaren att handla byggvaror till projektet. Den 21 maj införs en ny satsning som ska öka
säkerheten ytterligare – med trådlösa handdatorer kan nu kunderna betala sina byggvaror direkt
från bilen.
–  Nu när byggsäsongen är i full gång försöker vi hitta nya sätt att göra det lättare för hemmafixarna att handla byggvaror och
samtidigt bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Därför är vi oerhört glada att kunna erbjuda våra kunder möjligheten att
betala direkt från bilen. Det blir nu ännu lättare att hålla avstånd och vi kan ge fler möjligheten att på ett säkert sätt handla det
byggmaterial man behöver till sommarens projekt, säger Marcus Essesjö, landschef för Byggmax Sverige.

De nya handdatorerna kommer att införas i alla Byggmax butiker runt om i landet från Kristi himmelsfärdsdag den 21 maj.

Vill man hellre handla hemifrån finns även hela butikssortimentet tillgängligt för hemleverans eller upphämtning i butik. Sedan i
mars erbjuder även Byggmax gratis hemleverans för kunder över 70 år för att underlätta för riskgruppen att hålla sig hemma.

Byggmax har under våren vidtagit en rad åtgärder för att minska smittspridning och bidra med extra insatser för samhället, bland
annat:

Möjlighet till hemkörning eller upphämtning av färdigplockade byggvaror i butik
Skyltar och avståndsmarkeringar i butiker för att hålla avståndet
Handspritstationer och möjlighet till handtvätt i alla varuhus
Förstärkta riktlinjer gällande handhygien och utökade städrutiner
Tidigareläggning gällande rekrytering av säsongspersonal
Samarbete med hotellkedjan Scandic i Sverige för att hjälpa varslade till nya jobb hos Byggmax

 

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Essesjö, landsschef Byggmax Sverige
Mobil: 076-119 00 39
E-post: marcus.essesjo@byggmax.se

Om Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax, Skånska Byggvaror och Buildor. Koncernen omsatte 5,2 miljarder kronor år 2019 och
Byggmax Group är noterat på Nasdaq sedan 2010.

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 112 butiker i Sverige, 42 butiker i Norge och 10 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 och Norge och har även ett antal utställningsbutiker. Buildor är en
snabbväxande e-handelsaktör inom byggvaror, hem och trädgård.


