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Mio ökar öppettider under Singles Day för
en tryggare shoppingdag
I dag är det dags för Singles Day och för många detaljhandlare innebär det
risk i covid-tider för många besökare. Det bemöter Mio med att hålla öppet
till kl. 21 i alla 72 butiker – nära 150 extra öppettimmar totalt.
– Våra butiker är väldigt stora och för att undvika trängsel håller vi öppet
några timmar extra under Singles Day där vi har riktigt bra erbjudanden som
vi vet att många vill nyttja. Under våra mest besökta timmar kommer vi att
kunna erbjuda respektive besökare 50 kvm vardera, vilket ändå är en väldigt
stor yta med riktigt goda möjligheter att hålla avstånd, säger vd Björn

Lindblad
E-handelsandelen har ökat under pandemin till strax under 15% av den totala
försäljningen.
– Erbjudandena gäller också, självklart, till midnatt på mio.se för den som
inte fysiskt vill besöka oss i butik – och ett tips är att våra första och sista
timmar i butik är alltid lugnast, fortsätter vd Björn Lindblad
Drive Thru lanserades som ett nytt leveransalternativ i våras, vilket har varit
en väldigt uppskattad tjänst.
– Parera är det nya planera och vi anpassar oss dagligen efter de
rekommendationer som gäller. Vi fokuserar på god handhygien, ser löpande
över utsatta ytor, uppmuntrar våra kunder att betala med kontantlösa
alternativ och uppdaterar oss löpande med det senaste. Och uppmanar alla
att stanna hemma vid minsta symptom, avslutar vd Björn Lindblad

Mio är en ledande svensk detaljhandelskedja för möbler och heminredning
som i nära 60 år har levererat inredningslösningar för hemmet. Mio finns med
butiker på över 70 platser i Sverige samt på nätet med e-handel.
Besök gärna vår hemsida: www.mio.se
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