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Freetrailer Group A/S och Silvan A/S förlänger partnerskapet  
 
Freetrailer Group och byggmarknadskedjan Silvan förlänger sitt samarbete och ersätter 
samtidigt alla byggmarknadens 412 släpvagnar med nya i en uppdaterad design. 
 
Samarbetet mellan Silvan och Freetrailer sträcker sig tillbaka till 2009, då det första avtalet om att göra 
Freetrailers släpkoncept tillgängligt för Silvans gör-det-själv-kunder slöts. Från början omfattade avtalet 
213 släpvagnar. Samarbetet har utökats kontinuerligt, och idag omfattar avtalet 412 släpvagnar som är 
fördelade på Silvans 42 byggmarknader runt om i Danmark. Antalet uthyrningar och den positiva 
feedbacken från kunderna visar att konceptet och samarbetet har varit en stor framgång. 
  
”På Silvan har vi alltid haft en ambition att vara den absolut mest serviceorienterade gör-det-själv-
byggmarknaden. Och det gäller både före, under och efter besöket i alla våra butiker. Freetrailers 
släpkoncept har under många år varit en viktig del för att uppnå vårt mål, eftersom det gör att vi kan 
erbjuda våra kunder en lösning att få hem varorna själva - eller när de har andra transportbehov. 
Samtidigt sätter vi stort värde på att Freetrailer utvecklas hela tiden. Både när det gäller utbudet av 
transportlösningar och som senast med den nya självbetjäningslösningen som med app och Freelock 
gör det möjligt för kunder att hämta ut ett släp precis när de vill utan hjälp från vår personal. Det gör 
processen smidigare för kunden och innebär samtidigt att våra medarbetare kan koncentrera sig på råd 
och vägledning för kundernas gör-det-själv-projekt. Detta är också anledningen till att vi är väldigt 
intresserade av att hela tiden utveckla samarbetet med Freetrailer. Senare i år har vi till exempel planer 
på att utöka antalet släpvagnar i våra butiker”, säger Trine Bredow, teamledare – Commercial 
Excellence på Silvan. 
 
Thomas Munksgaard, Country Manager på Freetrailer Danmark, är nöjd med förlängningen av 
samarbetet med Silvan, som är en viktig partner för Freetrailer: 
 
”Vi ser det som ett stort erkännande av vårt koncept att Silvan och Freetrailer under 11 år har haft ett 
starkt samarbete med landstäckande uthyrning av släpvagnar. Silvan är en mycket viktig partner för 
oss, både tack vare de 412 släpvagnar som cirkulerar över hela Danmark och som en sparringpartner 
när det gäller utvecklingen av vårt koncept. Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet och att kunna 
underhålla och utveckla vårt koncept i ett ömsesidigt bra samarbete med Silvan, säger Thomas 
Munksgaard. 
 
Silvan är en ledande dansk "gör-det-själv"-kedja med den högsta varumärkeskännedomen inom 
branschen. Silvans butiker finns i större delen av landet i och runt större städer, och erbjuder både 
klassiska gör-det-själv-produkter – som byggmaterial och trädgårdsartiklar – och produkter för hemmet. 
Totalt säljer Silvan fler än 150 varumärken med särskilt fokus på hållbarhet. 
 
För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta: 
 
Philip Filipsen, Koncern-VD 
E-post: pf@freetrailer.com 
Telefon: +45 40 90 17 85  
 



Kort om Freetrailer Group A/S 
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn 
gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas 
förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna 
några.  
 
Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full 
flexibilitet och idag har mer än 3,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst. 
  
Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning 
av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av 
konceptet. 
 
Fakta: 
Över 60 samarbetspartner 
Över 350 avhämtningsplatser 
Över 1 800 släpvagnar  
 
Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global 
potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market.  
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