Byggmakker med tidenes roadshow
(Oslo, 07. mars) Byggmakker starter i morgen kjedens største roadshow
gjennom tidene. Fra 8. mars til 21. juni skal kjeden sammen med 11
sentrale leverandører besøke 26 steder over hele landet. – Målsettingen er
å overføre etterspurt kunnskap og kompetanse til 1500 lokale
håndverkere, sier Per Anders Ruud i Byggmakker.
BM Portalen
Roadshowet, og som har fått navnet ”På hjul med proffen”, starter i morgen i
Stavanger og avsluttes 21. juni i Kirkenes. – En semitrailer med to containere vil
frakte roadshowet fra sted til sted. Der vil proffkundene få høre siste nytt om
produkter og lønnsomme tjenester fra noen av våre største leverandører.
Byggmakker vil også presentere nærmere BM Portalen, en tjeneste kjeden har
hatt stor suksess med i 2015. Her kan håndverkere enkelt bestille varer 24/7 og
ha full oversikt over alle ordre. Med BM Portalen kan håndverkere blant annet
beregne volumet på byggevarer fordi tjenesten er integrert med ulike
leverandørers kalkuleringsverkøy. Du har også tilgang til lover og regler og
registrerer parallelt i ByggDok, sier Ruud.

Energiportal
Byggmakker har gjennom flere år drevet opplæring av håndverkere i
energieffektivisering. Mange av både ansatte og proffkundene er godkjente
energirådgivere av Enova. – I forbindelse med roadshowet presenterer vi det
samarbeidet som er inngått med Entelligens og som har laget en egen
energiportal for våre proffkundene. På http://byggmakker.energiportalen.no
kan lokale håndverkere i utvalgte kommuner få laget en gratis objektiv
energianalyse av boliger, og på den måten selv bidra til økt oppdragsmengde. Vi
merker nemlig en større interesse blant norske boligeiere når det gjelder
energieffektivisering. Det har derfor vært viktig for oss å lage en tjeneste ovenfor
proffkundene som bidrar til at norske boligeiere lettere kan ta de gode valgene,
sier Ruud.

Samarbeid med Arctic Race
Byggmakker har i 2016 blitt en av partnerne til sykkelrittet Arctic Race of
Norway, og som arrangeres fra 10. – 14. august i Bodø. - I forbindelse med ”På
hjul med Proffen” arrangerer vi derfor en rekke konkurranser. Vi utfordrer blant
annet alle våre butikker om å lage sykkellag sammen med sine proffkunder for å
komme i bedre form. Det laget som sykler flest kilometer vinner en tur til Arctic
Race og får delta på amatørrittet 13. august i Bodø. Vi vet at det allerede er et
stort engasjement blant ansatte og våre proffkunder om sykkelsporten. Vi har
derfor stor tro på samarbeidet med Arctic Race vil oppleves som både
motiverende, engasjerende og nyttig, sier Ruud.

For nærmere informasjon, kontakt:
Per Anders Ruud, salgssjef Proff. Tlf 924 89 090. E-post:
per.anders.ruud@byggmakker.no
Fakta:
På hjul med proffen 2016 kommer til følgende steder:
08.03: Stavanger
10.03: Bergen
15.03: Førde
17.03: Øvre Årdal
31.03: Hønefoss
05.04: Gvarv
07.04: Brobekk/Oslo
12.04: Lillestrøm
14.04: Moss
19.04: Sarpsborg
21.04: Gjøvik
26.04: Surnadal
28.04: Støren
03.05: Tiller/Trondheim
10.05: Stjørdal
12.05: Steinkjer
18.05: Mosjøen
19.05: Mo I Rana
24.05: Bodø
26.05: Svolvær
31.05: Harstad
02.06: Narvik
10. – 12. 06: Tromsø
14.06: Alta
16.06: Hammerfest
21.06: Kirkenes

