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Freetrailer Group A/S och Beijer Byggmaterial AB inleder ett nytt 
spännande samarbete 
 
Freetrailer Group och den svenska byggmaterialhandlaren Beijer Byggmaterial utökar nu sitt 
samarbete, vilket innebär att Freetrailers service kommer att göras tillgänglig för Beijers 83 
varuhus över hela Sverige.  

Freetrailer Group och Beijer Byggmaterial – som ingår i STARK GROUP, Nordeuropas ledande 
distributör av byggmaterial för företag i Danmark, Grönland, Norge, Sverige, Finland och Tyskland – har 
slutit ett samarbetsavtal som innebär att Freetrailer-konceptet görs tillgängligt för alla kedjans varuhus 
och kunder. Beijers varuhus i Bromma, Märsta, Värmdö och Uppsala har redan inlett samarbete med 
Freetrailers självbetjäningskoncept och erbjuder detta till sina kunder.  Nu kommer alltså även Beijers 
återstående 80 varuhus att erbjudas konceptet, varav varuhusen i Lidingö, Lissma, Norrtälje, 
Grisslehamn, Järfälla, Södertälje och Sundsvall redan nu har beställt nya släp. 

“På Beijer Byggmaterial har vi en vision att vara den mest pålitliga byggmaterialhandlaren genom att 
erbjuda våra kunder tjänster och lösningar som är pålitliga, enkla och relevanta, och med högkvalitativ 
kunskap och rådgivning. Vi bygger dom som bygger. Vi vill därför kunna erbjuda ett antal 
tilläggstjänster som underlättar för våra många kunder och deras arbete i vardagen. Genom samarbetet 
med Freetrailer kan vi erbjuda våra kunder en extra service i form av ett självservicelån av en gratis 
släpvagn, och samtidigt fungerar släpvagnarna perfekt som rullande reklampelare i de lokala 
områdena”, säger Johan Ellwén, Commercial Director på Beijer Byggmaterial AB.  

Johan Wijkander, Country Manager Freetrailer Sverige, välkomnar det nya samarbetet som innebär en 
fantastisk utgångspunkt för Freetrailers spridning på den svenska marknaden. 

"Jag är glad och stolt över det nya ramavtalet med Beijer Byggmaterial som innebär att vi nu kommer 
att erbjuda vår självbetjäningslösning till hela varuhuskedjan. Vi ser det som ett tydligt erkännande av 
vårt koncept att Beijer har valt att ingå ett rikstäckande ramavtal med oss efter att vi servat 4 av deras 
varuhus den senaste tiden. Samtidigt är vi mycket glada över att Freetrailer i Sverige kan lägga till en 
byggmarknadskedja som partner. Freetrailer-konceptet kommer att hjälpa till att marknadsföra Beijer i 
lokalområdet, samtidigt som Beijers kunder får en 100 % självbetjänad transportlösning. Beijer 
Byggmaterial har en stark position på den svenska marknaden, och vi ser mycket fram emot att sprida 
Freetrailer-konceptet tillsammans, säger Johan Wijkander. 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta: 

Philip Filipsen, CEO  
E-post: pf@freetrailer.com 
Telefon: +45 40 90 17 85 
 



Kort om Freetrailer Group A/S 
Freetrailer Group är ett danskt teknikföretag vars mål är att göra det enkelt att gratis boka och låna en 
släpvagn via en delningsekonomisk IT-plattform.  
 
Med en 100 % självbetjänad lösning via Freetrailer-appen och elektroniskt lås har våra partners och 
deras kunder full flexibilitet, och idag har fler än 3,5 miljoner människor använt Freetrailers tjänster. 
 
Freetrailer arbetar med en tvådelad tillväxtplan där förstärkning av de befintliga inhemska marknaderna 
utgör ett ben, och en ytterligare internationalisering av konceptet utgör det andra. 
 
Fakta:  
60+ samarbetspartners 
350+ upphämtningsplatser 
1 900+ släpvagnar 
 
Freetrailer Group har idag ett skalbar affärsidé baserad på en innovativ IT-plattform med global 
potential. Freetrailer Group A / S noterades på Spotlight Stock Market år 2018. 
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