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Byggmax hyllar hantverkaren – och bjuder in till bröllop!
Våren är kärlekens tid, men det är mycket som ska hinnas med. Trädgårdar ska fixas, altaner ska byggas och sommarprojekt ska
planeras. Byggmax vill därför underlätta för alla de par som går i bröllopstankar men som ännu inte hunnit göra slag i saken.

Ett lyckligt par kommer att stå som vinnare och få gifta sig i sin favorit-Byggmaxbutik.

– Vi älskar våra kunder och det är för dem vi finns. Vi kan ju inte gifta oss med dem, men vi kan ge dem chansen att gifta sig hos oss. Ett
perfekt tillfälle för det hemmafixande paret som inte hittar tiden att planera sitt bröllop, säger Daniel Juhlin, marknadschef Byggmax.

I vinsten ingår bröllopskoordinator, vigselförrättare, musik och allt annat som behövs för att få en oförglömlig vigsel.

Att tävla är enkelt, allt som behövs är en mailadress, en motivering och en favorit-Byggmaxbutik. På www.byggmax.se/brollop finns all
information.

Det vinnande paret presenteras på Byggmax hemsida och Facebook-sida den 3 maj 2016 kl. 12:00.

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Juhlin, Marknadschef Byggmax
Tel: 076-119 00 30
E-post: daniel.juhlin@byggmax.se

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

Om Byggmax

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 77 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 30 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


