
JulaClub firar 2 miljoner medlemmar
Julas prisade kundklubb, JulaClub, har nu 2 miljoner medlemmar.

– Det är fantastiskt kul! 2 miljoner JulaClub-medlemmar är ett kvitto på att vi har många engagerade kunder som vill ha Julas förmånliga
specialerbjudanden. JulaClub är en extremt viktig nyckelfunktion i vår strävan att alltid möta kunden på rätt sätt, säger Joachim Frykberg, VD
Jula AB.

Den 2 och 3 april är det stort firande i alla Julavaruhus med anledning av att JulaClub passerat 2 miljoners-strecket. Jula lottar ut 2 000 000
poäng till medlemmar i JulaClub. I samband med firandet kan en JulaClub-medlem även vinna en trädgårdsarkitekt.

Sedan starten i september 2011 har Julas kundklubb haft en enormt snabb tillväxt. Miljonstrecket passerades redan i juni 2014.

– JulaClub är en av våra viktigaste plattformar för att möta kunden. Vi arbetar aktivt med rekrytering av nya medlemmar och vi anstränger oss
hårt för att ge dessa engagerade kunder våra bästa erbjudanden, säger Joachim Frykberg.

Ny kundklubb

I samma veva som JulaClub nu passerar 2 miljoner medlemmar lanseras Julas nya kundklubb, JulaPro, som vänder sig till företagskunder.

– Jula har idag många företagskunder och med JulaPro kommer vi att kunna möta dessa kunder på ett ännu bättre sätt. JulaClub tillsammans
med JulaPro ger oss en mycket stark ställning på den svenska marknaden, säger Joachim Frykberg.

För ytterligare frågor:

Joachim Frykberg, VD Jula AB, +46 701-90 29 30, joachim.frykberg@jula.se

Magnus Ljung, Information Manager, +46 703-80 95 70, magnus.ljung@jula.se

Jula AB är ett familjeföretag som ägs av Karl-Johan Blank.

1984 bildades Jula Postorder AB (nuvarande Jula AB) med Karl-Johan Blank som en av delägarna. Jula grundades dock redan 1979, då som
en tillverkningsindustri.

Idag finns huvudkontor och centrallager i Skara, Sverige.

Jula erbjuder kreativa hemmafixare och proffs ett attraktivt sortiment till låga priser via varuhus. Jula har cirka 3000 anställda och totalt 85
varuhus, 46 i Sverige, 27 i Norge och 12 i Polen.

Besök gärna www.jula.com för mer information.


