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Matas-bussen rammer Villingebæk
Strand med solcreme og gratis råd
Corona-epidemien har gjort, at stor del af danskerne i år holder deres
sommerferie hjemme i Danmark. Og selvom sommervejret nogle gange driller
lidt rigeligt i de danske feriebyer, vil der med garanti været pakket med
solhungrede danskere på strandene.
Matas har derfor valgt at pakke liggestole, solcreme, tombolahjulet og en
masse gode råd ned i sommerbussen – og i løbet af juli måned vil Matasbussen ramme en række populære danske strande over hele landet.
Selvom vi bor i et land, hvor det både blæser og regner alt for meget på de

forkerte tidspunkter, skal vi stadig huske på de gode solråd. Vi har derfor hyret
nogle af vores dygtigste materialister til at tage med bussen rundt på vores
danske sommerstrande. Og de har godt med gratis råd og solcreme med til
badegæsterne – og ikke mindst lidt konkurrencer med gode præmier, siger Allan
Kristoffersen, der er chef for alle de danske Matas-butikker.
Bussen rammer Villingebæk Strand ved Dronningmølle fredag den 24/7

Fakta om Matas A/S:
Baggrund
Matas-koncernen har eksisteret siden 1949. Fra at være ejet af et netværk af
selvstændige materialister er Matas i dag børsnoteret med ca. 2.200 ansatte. I
2018 blev det århusianske selskab Firtal en del af koncernen. Firtal ejer og
driver 9 niche webbutikker. I maj 2019 købte Matas desuden Kosmolet A/S,
som står bag Danmarks største makeup-brand Nilens Jord. Matas omsætter
varer i kategorierne skønhed, helse og velvære for godt 3,5 mia. om året. 18%
af omsætningen i Matas er i dag egne varer, herunder Matas Striberne, Matas
Natur, Plaisir og Nilens Jord.
Salgskanaler
Matas-koncernen bestod pr 30. september 2019 af 275 fysiske butikker inkl.
en associeret butik på Grønland. Desuden var Matas aktiv online via matas.dk
og stylebox.dk samt via en række webshops drevet af Firtal Group ApS,
herunder Helsebixen.dk, Jala-helsekost.dk og Made4Men.dk. Koncernen har
ikke fysiske aktiviteter uden for Danmark, idet butikken på Færøerne og den
associerede butik på Grønland i denne sammenhæng betragtes som danske
butikker.
Shops-in-shops
Matas er kendetegnet ved et stort produktsortiment inden for skønhedspleje,
personlig pleje, sundhed og problemløsende husholdningsprodukter. Denne
brede produktsammensætning skaber et unikt one-stop butikskoncept for
kunderne, der mødes af fire shop-in-shops.
Beauty
Hverdags- og luksusskønhedsprodukter samt personlig pleje, herunder
kosmetik, dufte, hudpleje- og hårplejeprodukter.

Vital
Vitaminer, mineraler, kosttilskud, specialfødevarer og naturlægemidler.
Material
Husholdningsprodukter og personlig pleje, herunder produkter til rengøring
og vedligeholdelse, babypleje, fodpleje og sport.
MediCare
Håndkøbsmedicin og sygeplejeprodukter mv.
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