
Byggmax först med att sälja hantverkstjänster till fast pris på
webben
Byggmax lanserar hantverkstjänster till fast pris. Första tjänsterna är fast kvadratmeterpris på golvläggning och målning. Syftet
är att minska osäkerheten och göra konsumenterna tryggare med att förverkliga sina byggprojekt. Byggmax vill förändra
branschen och inleda en standardisering av sättet som man handlar hantverkstjänster.

-       Vi vill förenkla för kunderna och minimera orosmomenten. Byggbranschen har ibland ett dåligt rykte när det gäller priser och utförandet av
hantverkstjänster, kunden vet inte riktigt hur dyrt det blir i slutändan. Fast pris gör det möjligt för kunden att handla tryggt och vi kan stå för
både material och jobbet, säger Niklas Jansson, tjänstechef på Byggmax.

Var tredje svensk tycker att det är svårt att uppskatta hur lång tid ett byggprojekt tar, enligt en undersökning som Byggmax lät göra i våras*.
Dessutom upplever många att det är svårt att hitta hantverkare, jämföra priser och krångligt att veta vad det är som ingår i avtalet med
hantverkaren.

För att utveckla tjänsten har Byggmax samarbetat med flera hantverkare för att definiera hur lång tid ett enskilt moment tar i normalfallet. Om
hantverkaren på plats upptäcker förutsättningar som inte ingår i avtalet, exempelvis fuktskador eller att ytan är större än vad kunden har
uppgett, kan priset justeras i efterhand.

-       Det nya sättet att köpa tjänster utmanar branschens löpande timdebitering. Det är Byggmax som tar ansvar för hela affären gentemot
kund, Vi garanterar att kunden får det man betalat för. Konsumenterna kommer också kunna köpa rådgivning inför sitt projekt, antingen via
telefon eller hembesök – allt för att öka tryggheten, säger Niklas Jansson.

Idag är det möjligt att köpa golvläggning av parkett och inomhusmålning i Stockholmsregionen. Målsättningen är att erbjuda alternativet över
hela landet till våren, och då bredda med ytterligare 10-15 tjänster, bland annat kök & bad, fasadmålning, dörr- och fönsterbyte, montering av
friggebodar och altandäck.

*Novus Sverigepanel under fältperioden 2-7 maj 2013. Totalt genomfördes 1028 intervjuer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Jansson, Tjänstechef Byggmax, Mobil: 076-119 09 50, E-post: niklas.jansson@byggmax.se

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 68 butiker i Sverige från Ystad till Luleå. Företaget omsatte cirka 3,1 miljarder svenska kronor år 2012 och fortsätter att expandera
kraftigt. Byggmax finns även med 25 anläggningar i Norge och 12 i Finland, det totala antalet butiker är 105. 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.

Vad av följande upplever du som de största utmaningarna när du planerar för att bygga eller renovera hemma eller på
landställe?                          

Total Man Kvinna
Det är svårt att få tid att komma igång
med ett bygge/projekt.

35% 37% 32%

Det är svårt att beräkna hur lång tid ett
projekt tar.

29% 29% 29%

Jag känner mig osäker på hur själva
hantverket/byggandet ska gå till.

28% 27% 28%

Det är svårt att beräkna kostnaden för
materialet.

23% 22% 24%

Jag renoverar inte/anlitar inte
hantverkare.

19% 17% 21%

Det är svårt att beräkna mängden
material som behövs.

15% 13% 17%

Svårt att komma på vad jag ska
göra/behöver inspiration.

11% 12% 11%

Vet ej. 11% 11% 10%

                                                                                       Kön

Åldersgruppen 30-49 år svarar i högre grad ”Jag känner mig osäker på hur själva hantverket/byggandet ska gå till” (33 %) och ”Det är svårt att få tid
att komma igång med ett bygge/projekt” (42 %).
Åldersgrupperna 60-64 år (23 %) och 65-79 år (21 %) svarar i lägre grad ”Jag känner mig osäker på hur själva hantverket/byggandet ska gå till”.
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