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Byggmax uudisti brändi-ilmeensä 
 
Byggmax lanseerasi tänään uuden brändi-ilmeensä ja avasi 151. myymälänsä Ruotsin 
Stenungsundiin. Uusi ilme kattaa päivitetyn logon ja typogragfian sekä varovaisesti parannetut 
tunnusvärit. Brändiuudistus näkyy Byggmaxin kaikissa kanavissa verkkosivuista 
uutiskirjeisiin tästä päivästä alkaen. Myymälöihin uusi ilme rantautuu asteittain. 
 
– Brändiuudistuksen myötä olemme ottaneet askeleen 2018-luvulle samalla varmistaen, että 
asiakkaamme edelleen tunnistavat meidät. Uusi ilme viestii brändilupaustamme ja kertoo siitä, että 
Byggmaxista saa vastinetta rahoilleen, kertoo Byggmaxin markkinointipäällikkö Emelie Gessner. 
 
Muotoilutoimisto Lynxeye Studios on vastannut 
uuden ilmeen suunnittelusta yhteistyössä 
Byggmaxin kanssa. Byggmaxille ominaiseen 
kelta-punaiseen värimaailmaan tehtiin vain 
pientä muokkausta, sillä värikombinaatiolla on 
vahva tunnettuus kaikkialla Pohjoismaissa. Sen 
sijaan logoa ja typografiaa on uudistettu 
enemmän ja uusi logo ilmentää rakentamisen 
teemoja modernilla tavalla. 
 
– Byggmaxilla on yli 150 myymälää Ruotsissa, 
Norjassa ja Suomessa, emmekä voi päivittää 
kaikkia myymälöitämme kerralla. Uudistus tulee 
siis laajenemaan myymälöihin hitaasti ja 
kustannustehokkaasti, sanoo Gessner. 
 
Stenungsundin myymälä on rakennustarvikekonsernin 151. myymälä Pohjoismaissa. Aiemmin tänä 
vuonna Byggmax on avannut myymälöitä muun muassa Södertäljeen Ruostissa ja Karihaugeniin 
Norjassa sekä Kokkolaan Suomessa. 
 
Byggmax myy rakennustarvikkeita kodin kaikkiin projekteihin. Puutavaraa, lattioita, sementtiä, 
ikkunoita, ovia ja maaleja, jotka soveltuvat kaiken tasoisille kotinikkareille. Byggmaxin tavoitteena on, 
että kaikilla olisi varaa toteuttaa rakennusunelmiansa. Myymälöiden lisäksi Byggmaxilla on 
osoitteessa Byggmax.fi suosittu verkkokauppa, joka tarjoaa laajan valikoiman rakennustarvikkeita 
kotiinkuljetuksella. 
 
Byggmax kuuluu Byggmax Groupiin, johon kuuluvat myös Skånska Byggvaror ja Buildor AB. 
Konsernin liikevaihto oli 5,3 miljardia kruunua vuonna 2017. Byggmax Group on listattu Nasdaq-
pörssiin vuodesta 2010.  
 
 
Lisätietoja antaa: 
Emelie Gessner, markkinointipäällikkö, puh. +46 761 19 00 59, sähköposti: 
emelie.gessner@byggmax.se 
 
 
Byggmax lyhyesti 
Byggmax kuuluu Byggmax Groupiin, johon kuuluvat myös Skånska Byggvaror ja Buildor AB. Konsernin liikevaihto oli 5,3 
miljardia kruunua vuonna 2017. Byggmax Group on listattu Nasdaq-pörssiin vuodesta 2010.  
 



 
 
 
 
Vuonna 1993 perustetulla rakennustarvikekauppaketju Byggmaxilla on 100 myymälää Ruotsissa, 40 Norjassa ja 11 Suomessa. 
Tuotevalikoima on saatavilla kokonaisuudessaan Byggmaxin verkkokaupasta, jossa on myös laaja valikoima tilaustuotteita. 
Byggmaxin liikeideana on alusta alkaen ollut tarjota laadukkaita rakennustarvikkeita järkevään hintaan. Kaikissa myymälöissä 
oleva ns. Drive In -piha mahdollistaa erityisesti painavien tavaroiden lastaamisen suoraan autoon tai peräkärryyn, mikä tekee 
Byggmaxissa asioimisesta helppoa ja tehokasta. Viime vuosien aikana Byggmaxiin on yrityskauppojen kautta liitetty Skånska 
Byggvaror -konserni ja Buildor AB. Skånska Byggvaror harjoittaa mm. lasitettujen parvekkeiden ja terassien sekä 
kasvihuoneiden etä- ja verkkokauppamyyntiä. Skånska Byggvarorilla on liiketoimintaa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, ja 
sillä on useita Showroom-kauppoja. Buildor on nopeasti kasvava rakennustarvikkeiden, kodin ja puutarhan verkkokauppa.  
 
www.byggmax.fi 


