
 
 
 

 

Bathlife snart ett av Sveriges bäst säljande 
varumärken inom segmentet value for 
money för bad 
 

11 MAJ, 2020 08:00 CEST 

Fortsatt ökning av andelen egna varumärken 

BHGs egna varumärke, Bathlife, har vuxit med 35 procent under den senaste 
tolvmånadersperioden och har idag en ledande position inom bad i Sverige, med snabbt 
växande marknadsandelar i övriga nordiska länder. Under perioden omsatte Bathlife ca. 150 
Mkr och endast under mars 2020 installerades över 8 000 badrumsprodukter i nordiska 
hem. Tillsammans med övriga egna varumärken har försäljningsökningen medfört att 
andelen egna varumärken för BHG inom DIY segmentet nu överstiger 20 procent.  

Adam Schatz, vd och koncernchef för BHG Group, kommenterar: ”Våra fantastiska team 
visar återigen att det går att bygga starka varumärken med hjälp av kostnadseffektiv 
produktutveckling, ledande design och digital marknadsföring. Bathlife startade 2015 som 
ett eget varumärke på Bygghemma.se och har under kort tid tagit positionen som ett av de 
ledande varumärkena inom value for money segmentet. Vår ställning som Nordens ledande 
onlineaktör har möjliggjort en snabb ökning av egna varumärken. Detta, tillsammans med 
marknadens bredaste erbjudande av kända externa varumärken, digital dominans och en 
palett av kompletterande infrastruktur och tjänster, så som våra showrooms, egna leveranser 
och installationstjänster, utgör ”the BHG Ecosystem”; vårt kompletta kunderbjudande.  

Andelen egna varumärken i koncernen översteg 50 procent i mars, varav DIY-segmentet 
hade drygt 20 procent och heminredningssegmentet ca. 90 procent egna varumärken.  

”Vi tycker att vi nu uppnått ett marknadsledande sortiment online som håller en sund balans 
av både ledande externa och prisvärda egna varumärken. Vi fortsätter samtidigt att öka vårt 
totala produktutbud, från dagens nivå på drygt 800 000 produkter, och att bygga ut vårt 
tjänsteerbjudande”, säger Adam Schatz. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Adam Schatz, vd och koncernchef för BHG 
Telefon: +46 (0) 709 32 43 00. E-post: adam.schatz@bygghemmagroup.se 

Johan Hähnel, Ansvarig för investerarrelationer 
Tel: +46 (0) 70 605 63 34. E-post: johan.hahnel@bygghemmagroup.se 

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande den 11 maj 2020 kl 08.00 CEST. 



 
 
 

 

Om BHG 
BHG är den största onlineaktören inom konsumenthandel i Norden. Vi har utöver våra 
nordiska verksamheter också en betydande närvaro i stora delar av Öst-, och Centraleuropa. 
Vår starka position på våra marknader innebär att vi är den största aktören i Europa inom 
Home improvement, som innefattar både Do-It-Yourself och Heminredning. Genom vårt 
ekosystem av onlinedestinationer, som kompletteras och understöds av fysiska showrooms 
och ett omfattande service- och tjänsteutbud, såsom last-mile leveranser och installationer, 
erbjuder vi marknadens ledande utbud av välkända externa och egna varumärken. Totalt 
uppgår antalet unika produkter i gruppen till över 800 000, vilket tillsammans med vårt 
övriga utbud, utgör ett komplett erbjudande inom DIY, fritidsprodukter, möbler och 
heminredning. 

I Gruppen ingår över 85 onlinedestinationer, innefattande till exempel: www.bygghemma.se, 
www.trademax.se, www.chilli.se och www.furniturebox.se - och över 70 showrooms. Vårt 
huvudkontor ligger i Malmö och vi har verksamheter i de flesta Europeiska länder. BHG är 
noterat på Nasdaq Stockholm, med tickern BHG. 

BHG:s e-handelsverksamheter har över 1 500 anställda som varje dag arbetar för att skapa 
en optimal köpupplevelse genom kombinationen av ett oöverträffat produktutbud och smart 
teknologi, kombinerat med ledande produktexpertis och ett brett utbud av service- och 
tjänster. 


