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Clas Ohlson vinner Red Dot Award för andra året i rad  

I november 2018 lanserade Clas Ohlson tjänsten Clas Fixare. Tjänsten bokas enkelt 

via appen Clas Fixare som tagits fram tillsammans med digitalbyrån Daresay. Nu 

har den användarvänliga appen vunnit det internationellt erkända designpriset Red 

Dot Award. 

Red Dot Award delas ut vid en prisceremoni i Berlin den 1 november 2019, men redan igår 

avslöjades vinnarna i de olika kategorierna. Clas Fixare vinner pris i både kategorin: 

”Apps” samt i ”Interface & User Experience Design.” ”Red Dot Award: Brands & 

Communicating Design” har delats ut sedan 1993 och vinnarna i de olika kategorierna 

utses av en internationell expertjury. 

– Användarvänlighet och kundupplevelse har varit ledorden när vi tillsammans med 

Daresay tagit fram appen där våra kunder kan boka vår nya tjänst Clas Fixare. Clas Fixare 

erbjuder olika typer av tjänster inom hemmafix som till exempel hjälp med montering, vvs 

eller el. Tjänsten, som gör vardagslivet för våra kunder lite enklare, har fått ett mycket gott 

mottagande och självklart bidrar även enkelheten i appen till det, säger Fredrik Uhrbom, 

Sverigechef på Clas Ohlson.  

Clas Fixare finns idag tillgänglig för kunder i Stockholmsområdet och ytterligare 

geografiska områden kommer att tillkomma.  

Clas Ohlson och Daresay vann Red Dot Award tillsammans även 2018, då för appen Clas 

Ohlson Home.  

 

Appen Clas Fixare finns tillgänglig på Apple App Store (iOS) och Google Play (Android). 

 

För mer information, vänligen kontakta:  

Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se 

 

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på 

fem marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 8,8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på 

Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill 

hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva 

priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com. 

https://about.clasohlson.com/sv/

