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Uusi toimitustapa rakennustarvikkeiden verkkokauppaostoksille 
Byggmax lanseeraa Klikkaa & nouda -palvelun 
Suomessa 
 
Byggmax on ottanut käyttöön uudenlaisen Klikkaa ja nouda -palvelun Suomen 
myymälöissään. Palvelun avulla Byggmaxin asiakkaat voivat tilata Byggmaxin 
tilausvalikoiman tuotteita kätevästi netistä, ja tuotteet toimitetaan asiakasta lähinnä olevaan 
Byggmaxin myymälään. 
 
Verkossa ostaminen kasvaa myös rautakauppaliiketoiminnassa. Klikkaa ja nouda -tyyppinen 
asiointi kasvattaa suosiotaan yhä enemmän kuluttajien keskuudessa.  
 
– Sujuva Klikkaa ja nouda -palvelu tekee tilaustuotteiden ostamisesta entistä kätevämpää. Palvelu 
on otettu Ruotsissa käyttöön marraskuussa ja siitä on saatu erittäin hyviä kokemuksia. 
Asiakkaat tekevät ostoksensa verkkokaupassa Byggmaxin verkkosivuilla, ja tilaustuotteet 
toimitetaan lähimpään Byggmax-myymälään. Aluksi Klikkaa ja nouda -palvelun piirissä ovat 
laminaatit, klinkkerit ja kaakelit, jotka toimitetaan asiakkaalle Byggmaxin omista varastoista., 
Klikkaa ja nouda -valikoima laajenntuu kuitenkin koko ajan, kertoo Byggmaxin maajohtaja Aleksi 
Virkkunen.   
 
Klikkaa ja nouda -tuotteet toimitetaan asiakkaan nimellä merkittynä lähimpään Byggmaxin 
myymälään. Asiakkaan on helppo noutaa tuotteet drive in -myymälästä. Asiakas voi 
tilausvaiheessa valita ostamilleen tuotteille myös kotiinkuljetuksen lisämaksusta. Tilauksen 
käsittelyn edetessä asiakas saa sähköpostitse tietoa, missä vaiheessa tilaus on menossa, ja 
tekstiviestin, kun tilatut ostokset ovat saapuneet myymälään. 
 
Byggmax kehittää verkkokauppaansa jatkuvasti ja tavoitteena on nostaa verkkotuotteiden 
valikoimaa runsaasti kuluvan vuoden aikana. Verkkokauppa toimii paitsi ostospaikkana, myös 
remontti- ja nikkarointi-inspiraatioiden lähteenä ja rakennusohjepankkina. 
 
– Verkkokaupan kasvaessa haluamme tarjota kuluttajille erilaisia toimitustapoja 
verkkokaupassamme. Byggmaxilla on 13 myymälän verkosto eri puolilla Suomea, minkä vuoksi 
voimme hyödyntää myymälöitämme verkkokaupan tilaustuotteiden toimituksessa. Tämä on 
logistinen etu myös meille. Vaikka verkkokauppa on rautakauppa-alalla vasta kehittymässä, 
uskomme, että se tulee kasvamaan merkittävästi lähivuosina. Byggmax on rautakauppa-alan 
edelläkävijä verkkokaupassa ja tavoitteenamme on olla paras, Aleksi Virkkunen summaa. 
 
Byggmaxilla on Suomessa myymälät Espoossa, Jyväskylässä, Lahdessa, Kangasalla, Oulussa, 
Pirkkalassa, Porissa, Porvoossa, Raisiossa, Seinäjoella, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla. 
Byggmax tarjoaa korkealaatuisia rakennustarvikkeita kuten puutavaraa, lattioita, kipsiä, sementtiä, 
ikkunoita, ovia ja maalia järkevään hintaan. 
 
 
Lisätietoja:  
Aleksi Virkkunen, maajohtaja, Byggmax Suomi, p. 040 137 7001, sähköposti: aleksi.virkkunen@byggmax.fi 
 
Byggmax lyhyesti  
Vuonna 1993 perustettu rakennustarvikekauppaketju Byggmaxilla on 72 myymälää Ruotsissa, 27 Norjassa ja 13 Suomessa. Byggmaxin 
liikevaihto vuonna 2014 oli noin 3,5 miljardia kruunua (SEK) ja konserni jatkaa vahvaa kasvuaan. Byggmaxin liikeideana on tarjota 
laadukkaita rakennustarvikkeita järkevään hintaan. Kaikissa myymälöissä oleva ns. Drive In -kaista mahdollistaa erityisesti painavien 
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tavaroiden lastaamisen suoraan autoon tai peräkärryyn, mikä tekee Byggmaxissa asioimisesta helppoa ja tehokasta. Byggmax on 
listautunut Tukholman pörssiin vuonna 2010. Lisätietoja: www.byggmax.fi 
 
BYGGMAX – LAATUA JÄRKEVÄÄN HINTAAN 


