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Hemestern börjar på Butterick’s
Det blir ännu en sommar i Sverige för de flesta av oss. Upplev Sverige genom
att besöka Butterick’s åtta butiker. Ta med familjen eller kompisarna på en
roadtrip genom Skåne, Bohuslän, Småland och Uppland.
Åk på en oförglömlig resa genom Sverige och besök Butterick’s i åtta olika
städer och orter runt om i Sverige. Utöver de välkända skämtartiklarna som
de flesta förknippar Butterick’s med finns det fest-, maskerad- och
presentartiklar. Prylar som kan hjälpa till att skapa glädje till vardags och
fest.
Att kliva in i Butterick’s värld uppskattas av alla. Varje generation har sin

egen bild av Butterick’s. Perfekt för nostalgikern och festfixaren. Den produkt
som uppskattas av alla och säljer bäst är pruttkudden. Artikeln introducerades
runt 1913 och har sedan dess sålts i miljontals exemplar.
På den svenska västkusten hittar du Halmstad och ett par mil därifrån, i
Simlångsdalen, hittar du Butterick’s stora lager. Ett tydligt landmärke är den
gula helikoptern som parkerat på taket. Förutom Butterick’s finns det fin
natur och vidsträckta stränder att upptäcka. På din resa till Halmstad tipsar vi
om vår ägare Bengt Olanders nya låt om staden, Halmstads sång.
https://youtu.be/iSzobgwVH40
Orter att besöka Butterick’s:
Malmö, Lund, Helsingborg, Halmstad, Göteborg, Jönköping, Stockholm och
Täby.

Butterick's Leco AB är ett av Sveriges äldsta detaljhandelsföretag. Det
startade i november 1903 på Drottninggatan i Stockholm och ungefär tio år
senare öppnades en enhet i Göteborg av Wilhelm Aagesen. 1989 köpte
Butterick's upp grossistföretaget Leco i Simlångsdalen och 2008 slogs de
båda företagen samman till Butterick's Leco AB.
Idag har Butterick’s butiker i Stockholm, Täby, Westfield Mall of
Scandinavia, Göteborg, Malmö, Lund, Jönköping, Halmstad och Helsingborg.
Butterick's finns även som shop-in-shop i Barkarby, Kungens Kurva, Uppsala
och Tidaholm samt naturligtvis på www.buttericks.se Vi agerar även som
grossist åt återförsäljare runt om i Skandinavien via www.leco.se
Butterick’s Leco är medlemmar i EBPC (European Balloon & Party Council) för
att främja branschens gemensamma intressen när det gäller EU-regler och
branschspecifika frågor. Butterick's vill bidra till en säker hantering av
ballonger och festprodukter. I första hand vill Butterick's öka kunskapen
om ansvarsfullt användande av ballonger.
Släpp aldrig ballonger - Butterick's värnar om vår miljö och ballonger kan
uppskattas utan att släppa dem.
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