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MoveHome i nytt samarbete med BoConcept
Hustillverkaren Trivselhus nya varumärke MoveHome inleder ett samarbete med 

danska inredningskoncernen BoConcept. 

– Att bygga hus handlar om helhetstänkande och vårt mål är att genom 
partnerskap erbjuda våra kunder inspiration och kunskap på alla områden, säger 

marknadschefen Roger Simonsson. 

MoveHome lanserades hösten 2012 och är ett helt nytt sätt att tänka kring husbyggande. 
Nyckeln är det digitala verktyget ”Bygg online” som gör att alla kan bygga sitt personliga hus 
på webben och få pris direkt. 

En grundtanke i konceptet är att drömmen om ett eget hus väcker frågor om allt från 
arkitektur och planlösning till inredning, finansiering och försäkring. 

– Kreativa, ömsesidiga och utvecklande partnerskap är därför en långsiktig strategi för oss. 
Vi är experter på hus och husbyggande, men via vårt nätverk vill vi också ha svar på alla de 
andra frågorna. Vi har redan ett nära samarbete med Nordea och genom samarbetet med 
BoConcept stärker vi vårt helhetserbjudande med fokus på design och inredning, säger 
Roger Simonsson. 

Samarbetet innebär bland annat att BoConcept inreder MoveHomes visningshus i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Det kommer också finnas bilder, ritningar och annat 
inspirationsmaterial på webben och i sociala medier. I förlängningen är det även möjligt att få 
personlig rådgivning av BoConcepts inredare. 

– MoveHome och BoConcept är två varumärken som matchar varandra. Vi delar värderingar 
vad gäller både det affärsmässiga och frågor som rör design och stil, säger Roger 
Simonsson. Tillsammans ger vi våra kunder en möjlighet att skapa ett personligt hem. 

För mer information vänligen kontakta: 
Roger Simonsson, marknadschef Trivselhus
Tel 072-511 22 78, roger.simonsson@trivselhus.se

MoveHome är ett varumärke som marknadsförs och säljs av 
Trivselhus, en av Sveriges största hustillverkare och en del av 
skogskoncernen Södra. Nytänkande kombineras med gedigen 
erfarenhet och köptrygghet, vilket möjliggör ett helt nytt sätt att 
bygga hus. Nyckeln är ”Bygg online” som gör att alla kan bygga sitt 
personliga hus på webben och få pris direkt. 

Huvudanläggningen ligger 15 km söder om Vetlanda i samhället 
Korsberga, men husen tillverkas även vid anläggning i närbelägna 
Landsbro. Trivselhus/MoveHome har ca 25 försäljningskontor från 
Malmö i söder till Örnsköldsvik i norr. Under 2012 levererade 
Trivselhus runt 220 hus och har ca 180 anställda. 


