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Sveriges största mobilreparatör öppnar två nya servicebutiker i Göteborgsregionen 

Fix My Phone öppnar servicebutik på 

Backaplan och i Lerum 
Efter att under våren och sommaren haft fokus på Stockholm återvänder nu Sveriges största 

mobilreparatör Fix My Phone till staden där allt startade, Göteborg. Nu öppnar mobilreparatören 

två nya butiker i Göteborgsområdet, en på Backaplan och en i Lerum. 

– Det känns väldigt kul att öppna nya servicebutiker i Göteborg, senaste var Frölundabutiken som 

vi öppnade i april 2015. Vi har mycket att tacka göteborgarna för, det är tack vare dem som vi har 

vuxit och kunnat etablera oss nationellt. Vi ser fram emot att återgälda dem, och hjälpa fler med 

sina trasiga mobiltelefoner, säger Chalak Morad, grundare och vd på Fix My Phone. 

Den 24 oktober öppnar Fix My Phone sin 

tredje butik i Göteborgsområdet, denna 

gång på Backaplan i Backa2-huset. Inom 

kort öppnar mobilreparatören också sin 

fjärde butik i regionen, i Solkatten 

Köpcentrum, Lerum. 

Mobilreparatörskedjan som startade i 

Arkaden, Göteborg, är nu störst i Sverige 

med totalt 16 butiker runt om i landet. 

– Vi tror på service och reservdelar av 

högsta kvalitet, hos oss kommer kunden 

alltid först. Det var vår målsättning när vi 

startade i Göteborg för två år sedan och 

är det än idag. Målet har aldrig varit att 

bli störst dock. Vi vill hjälpa så många vi kan med deras trasiga mobiltelefoner och kunderna 

uppskattar vårt öga för detaljer och service. 

Göteborg har sedan starten varit en stark marknad för Fix My Phone med stadigt ökande omsättning. 

Ytterligare två servicebutiker är planerade och öppnar snart, i Kungälv och Mölndal. För att fira de 

nya butikerna i Backaplan och Lerum bjuder Fix My Phone på öppningserbjudande, färgade hörlurar 

för 10 kronor. 

– Mobilreparationer ska vara lätt, tillgängligt och snabbt. Vi tror på att vara där kunderna är, man ska 

inte behöva åka långt för att få mobilen lagad. 

Fix My Phone har det senaste året ökat omsättningen med över 50 procent med en riktigt stark 

sommar. Framgången stannar dock inte upp, innan december öppnar mobilreparatören fem butiker i 

Norge. 

Fix My Phones servicebutik i Arkaden, Göteborg 

http://www.fixmyphone.se/
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– Det finns jättestora möjligheter för oss i grannlandet, de saknar en etablerad kedja som Fix My 

Phone är. Sedan vi startade i Sverige för två år sedan har vi varit med och omformat 

mobilreparatörsmarknaden, nu tar vi framgångskonceptet till Norge, säger Chalak Morad. 

För ytterligare information 

Chalak Morad, grundare och vd Fix My Phone, 0704-13 22 44, morad@fixmyphone.se 

Magnus Sjöbäck, presskontakt Fix My Phone, 0704-45 15 99, magnus.sjoback@greatness.se 
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