
	

	

Boozt är ett ledande, snabbväxande och profitabelt nordiskt teknikbolag som säljer mode online. 2016 omsatte koncernen 1 400 MSEK. Boozt erbjuder 

sina kunder ett omsorgsfullt urval av varumärken, anpassat för alla kundbehov och livsstilar via sin online-plattform Boozt.com. Bolaget fokuserar på att 

använda den senaste, egenutvecklade teknologin för att ge den bästa möjliga kundupplevelsen. Med en ständigt ökande aktiv kundbas på över 967 

000 har Boozt.com mer än sex miljoner besökare per månad. Vid sidan av Boozt.com driver bolaget även Booztlet.com samt Booztlet och Beauty by 

Boozt i Danmark. För mer information vänligen besök www.booztfashion.com. 

	

Pressmeddelande 
Malmö, Sverige, 14 december 2017 

 
 
 
 
Boozt inleder samarbetsavtal med Best Transport för att erbjuda ”same-day-
home deliveries” 
 
 
För att förbättra vårt redan snabba och effektiva leveranserbjudande, samt för att ge våra 

kunder maximal flexibilitet och kontroll har Boozt inlett samarbete med Best Transport. 

Samarbetet kommer möjliggöra leverans samma dag och kvällsleveranser till kunder i södra 

Sverige och Köpenhamn. 
 

Syftet med samarbetet är att erbjuda leveranser på kundens villkor. Erbjudandet innebär att 3,5 miljoner 

människor erbjuds hemleverans samma dag som ordern läggs, samt ytterliggare 4 miljoner kunder 

hemleverans kvällen efter, eller en annan kväll som de själva väljer. Flexibla hemleveranser till kunder i 

Sverige och Köpenhamn kommer stärka Boozt.coms erbjudande.  

 

”Vi arbetar ständigt med att förbättra vår kundupplevelse, speciellt avseende snabbheten i våra leveranser. Vi 

är väldigt glada över att kunna höja ribban avseende snabbhet i leveranserbjudandet i Norden med detta 

initiativ,” säger Niels Hemmingsen, COO på Boozt 

 

Tidsfönstret för leverans är 18.00-22.00 och leveransen kan spåras under kvällen med en realtidskarta. Detta 

är ett naturligt steg framåt för att möta våra kunders förväntningar och skapa mer flexibla leveransalternativ. 

 

 

 

För mer information, kontakta: 

Boozt AB (publ) 

Karsten Anker Petersen / Kommunikations- & IR-direktör (Interim) / Tel: +45 53 82 17 54 / Email: kap@boozt.com 

 

Informationen har distribuerats för publicering genom kontaktpersonen ovan kl. 14.00 CET den 14 december 2017.   


