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Pressmeddelande 3 december 2019 

Försäljningen via sociala medier ökade 
med 1 600 procent under Black Friday 
 
Bygghemma Groups heminredningssegment ökade försäljningen via sociala medier med ca 
1 600 procent under Black Friday-veckan, jämfört med motsvarande period föregående år. 
Förbättringen drevs framför allt av en kraftigt ökad besökstrafik från mobila enheter.  
  
”Det är väldigt positivt att den satsning vi har gjort på att öka vår digitala närvaro och aktivitet i sociala 
medier i kombination med våra digitala verktyg och mobile first-satsning givit ett så omedelbart 
resultat. Extra roligt är att det framför allt är våra egna varumärken som driver försäljningen”, 
kommenterar Martin Edblad, tf. vd och koncernchef för Bygghemma Group.   

Bygghemma Groups samlade satsning på Black Friday inom heminredningssegmenet har genomförts 
utifrån den digitala plattform som driver divisionens samtliga onlinebutiker, med ledande nordiska 
destinationer som Chilli, Trademax, Furniturebox, Kodin1 mfl. Verksamheterna delar all digital 
kompetens och utveckling och tillhandahåller ett oöverträffat sortiment på sina marknader inom bland 
annat möbler, inredning, mattor och belysning. 

Totalt erbjuder Bygghemma Group, som är nordens största noterade konsument-ehandelsgrupp, över 
500 000 produkter och har cirka 180 miljoner besök som genererar omkring 1,9 miljoner ordrar per år. 
Drygt 40 procent av försäljningen utgörs av egna varumärken och produkter, medan övrig försäljning 
utgörs av externa varumärken.   

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Martin Edblad, t.f. vd och koncernchef för Bygghemma Group  
Telefon: +46 (0) 734 246 851. E-post: martin.edblad@bygghemmagroup.se 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 
december 2019 kl 08:00 CET. 

Om Bygghemma Group 

Bygghemma Group är den ledande onlinebaserade leverantören av hemförbättringsprodukter i 
Norden. Vi erbjuder våra kunder ett brett produktsortiment till attraktiva priser med bekväm 
hemleverans. Vi bedriver verksamhet inom två segment, DIY och heminredning, där DIY innefattar 
försäljning av produkter från välkända varumärken för hem och trädgård och heminredning innefattar 
försäljning av möbler och dekorationsprodukter, huvudsakligen under egna varumärken. Inom 
Bygghemma Group ingår många olika online-butiker inklusive www.bygghemma.se, 
www.trademax.se, www.chilli.se, www.furniturebox.se, stonefactory.se och lampgallerian.se. 
Bygghemma Group omsatte ca 5 miljarder kronor 2018, har huvudkontor i Malmö och är noterat på 
Nasdaq Stockholm, Mid Cap. 

 


