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Sweden Buyersclub AB  (”Buyersclub” eller ”Bolaget”) meddelar idag a> e> 
samarbetsavtal tecknats med den danska distributören ComputerSalg A/S 
(”ComputerSalg”). Samarbetsavtalet innebär a> Buyersclub får möjlighet a> sälja 
ComputerSalgs över en miljon unika produkter och kan på de>a sä> erbjuda sina kunder 
e> kraGigt utökat produktutbud inom en stor mängd kategorier, såsom kosmeIka, 
elektronik och husgeråd. 

Avtalet träder i kra< omgående och Buyersclub kommer successivt addera ComputerSalgs produkter Jll 
Bolagets nuvarande sorJment under de kommande 12 Jll 24 månaderna, med eL uppskaLat adderat 
produktutbud om cirka 50 000 produkter i månaden. Resultatet blir eL kra<igt ökat produktsorJment för 
Buyersclubs kunder. Avtalet beräknas stärka Buyersclubs nuvarande affärsmodell och innebär utöver eL ökat 
produktutbud även bland annat: 

• En lägre kundanskaffningskostnad för Buyersclub vilket möjliggör accelererad Jllväxt Jll lägre kostnad 

• EL kviLo på aL Buyersclubs Jllväxtstrategi fungerar – i takt med en ökad omsäLning blir Bolaget en 
mer aLrakJv partner för leverantörer och kan på så vis utöka sorJmentet än mer  

• BäLre möjligheter för Buyersclub aL behålla Jllkommande och nuvarande medlemmar 

• Bidrar Jll aL Buyersclub blir än mer relevant för än fler konsumenter genom eL ökat produktutbud 

Kim Rand, VD för ComputerSalg kommenterar:  

"Vi är imponerade av Buyersclubs 5llväxt hi9lls och ser stor poten5al i vårt samarbete. Det ska bli spännande 
a> se effekterna av a> utöka produktsor5mentet så här snabbt genom a> introducera ComputerSalgs utbud"  

Emil Henriksson, VD för Sweden Buyersclub kommenterar: 

”Det här är en verklig Game Changer för oss på Buyersclub. Vi har sedan vi startade Buyersclub strävat eFer a> 
ingå samarbeten med stora distributörer som ComputerSalg och jag är stolt och glad a> vi nu lyckats. När vi nu 
börjar inkludera sor5mentet från en av Europas största distributörer i vårt eget utbud innebär det a> vi snabbt 
kommer a> mångdubbla vårt utbud - sam5digt som vi kommer erbjuda några av de bästa priserna på 
marknaden. 

Tillsammans med ComputerSalg, våra befintliga leverantörer och samarbeten som ligger i startgroparna 
kommer vårt utbud kunna jämföras med några av de största marknadsplatserna på nätet utan a> vi behöver 
kompromissa med kundupplevelsen. Alla beställningar kommer fortsa> a> gå genom vårt cross-docking-lager 
så a> våra kunder mo>ar sin beställning i e> samlat emballage och via sin föredragna speditör.” 

Om ComputerSalg 

ComputerSalg, som grundades år 1999, och är idag en av Europas ledande distributörer inom en stor mängd 
produktkategorier med fokus på den nordiska marknaden. ComputerSalg erbjuder i dagsläget cirka 1,4 miljoner 



produkter inom eL mycket breL spektrum, exempelvis inom kategorierna hem- och hushållsprodukter samt 
diverse teknikprodukter och bolaget skickar mer än 700 000 beställningar varje år.  

Denna informaJon är sådan informaJon som Sweden Buyersclub AB är skyldig aL offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning.  InformaJonen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 3 juni 2022, klockan 12:00 CET. 

För mer informaIon om Sweden Buyersclub, vänligen kontakta: 

Emil Henriksson, VD Sweden Buyersclub AB 
E-post: emil.henriksson@buyersclub.se 
Telefon: (+46) 73 37 71 937 

Om Buyersclub: 

Sweden Buyersclub AB (buyersclub.se) är en e-handelsplaform med fokus på återkommande medlemsintäkter. 
Bolaget erbjuder några av marknadens lägsta priser på eL närmast obegränsat produktutbud utan aL 
kompromissa med kundupplevelsen. Kunden erbjuds en smidig köpupplevelse i form av en läLmanövrerad 
plaform där alla beställda produkter levereras i en och samma försändelse via vald speditör. Det valfria 
medlemskapet "Plus” ger även prenumeranter fri frakt, cashback samt unika erbjudanden. Genom det starka 
erbjudandet har Buyersclub byggt upp en bas bestående av fler än Jo tusen prenumeranter som genererar 
medlemsintäkter, vilka utgör eL komplement Jll den för e-handeln klassiska intäktsmodellen med 
kostnadspåslag. Flera års data om retenJon ger också en förutsägbar intäktsström. 


