Byggmakker støtter Arctic Race of Norway
Byggmakker Handel skal også i 2017 samarbeide med det internasjonale sykkelrittet Arctic
Race of Norway. – Både blant ansatte, leverandører og ikke minst våre proffkunder er det
tydelig at sykkelsporten engasjerer. I fjor hadde vi over 4 500 deltakere på ulike
arrangementer i tilknytning til Arctic Race of Norway. I 2017 går vi i gang igjen med en
rekke aktiviteter og inviterer nå våre proffkunder over hele landet til å melde seg på
lagkonkurransen ”På hjul med proffen”, sier salgssjef Proff Andreas Bergh
Vellykket samarbeid med Arctic Race of Norway
Byggmakker innledet i 2016 sitt samarbeid med Arctic Race of Norway og gjennomførte i
den sammenheng flere vellykkede arrangementer sammen med proffkunder, leverandører
og ansatte. I konkurransen ”På hjul med proffen” deltok 115 personer fordelt på 15
sykkellag. Til sammen syklet de gjennom våren hele 138 215 km på sykkel, noe som tilsvarer
3,4 ganger rundt jordkloden. - Proffkundene deltok også gjennom våren på et BM Roadshow
og hvor leverandørene våre presenterte siste nytt på produkt- og tjenestesiden. Det hele ble
avsluttet med et større arrangement og et amatørritt i Bodø under selve Arctic Race of
Norway. Ekstra hyggelig var det at Byggmakker Høvellast Lillestrøm vant amatørrittet, sier
Bergh.
Styrker relasjonen med proffkundene
I forbindelse med årets Arctic Race of Norway som gjennomføres 10.- 13. august i Tromsøområdet, gjennomfører Byggmakker flere tiltak for å bygge sterkere kunderelasjoner. Håndverkere fra hele landet kan nå bli med på et av våre sykkellag, men også annen daglig
trening og mosjon vil bli registrert. Treningsperioden er fra 15. mars til 15. juni. Nytt i år er
at vi også utvikler en egen applikasjon (webapp) slik at våre ansatte og proffkunder enkelt
kan følge med på egen og andres laginnsats i konkurransen. All aktivitet og trening teller.
Lagene vil opptjene poeng ut fra innsats og andre kreative innslag. På en egen side på
Facebook kan proffkundene vinne ukentlige premier basert på innsats og konkurranse. Et
vinnerlag på inntil 10 personer får et helgeopphold under Arctic Race i Tromsø 11.- 13.
august 2017. Der vil de blant annet få solid faglig påfyll, flotte naturopplevelser og VIP
plasser til å se Arctic Race, sier Bergh.
Mer lønnsomt å være håndverker
For Byggmakker gir Arctic Race of Norway en unik mulighet for å bygge et tettere samarbeid
mellom proffkunder, leverandører og det enkelte varehus. – For Byggmakker Team Proff er
det en prioritet å bidra med kompetansehevende tiltak ovenfor lokale håndverkere. Både
gjennom produkter og tjenester, men også siste nytt når det gjelder aktuelle lover og

forskrifter. Vi skal gjøre det enklere og mer lønnsomt for dem å være håndverker. Gjennom
blant annet aktiviteter som Arctic Race of Norway får vi til et bedre og tettere samarbeid
med proffkundene våre. I tillegg gir det god energi og en ekstra bonus er at det er
helseforebyggende, sier Bergh.
Faktaboks:
Etappene for Arctic Race of Norway 2017:
Torsdag 10. august — Etappe 1: Engenes (Andørja) – Narvik (156.5 km)
Fredag 11. august — Etappe 2: Sjøvegan – Bardufoss (177.5 km)
Lørdag, 12. august — Etappe 3: Lyngseidet – Finnvikdalen (Kvaløya) (185.5 km)
Søndag, 13. august — Etappe 4: Tromsø – Tromsø (160.5 km)
For nærmere informasjon, kontakt:
Andreas Bergh, salgssjef proff i Byggmakker Handel AS, tlf 920 11 196 eller e-post:
andreas.bergh@byggmakker.no

