DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN SEKELSKIFTE 1900 AB

En flirt med
förra sekelskiftet
Att bli Nordens ledande återförsäljare
av tidstypiska byggmaterial är målsättningen för Sekelskifte. Högkonjunktur
och människors ökade medvetenhet
kring hållbar renovering har gett företaget vind i seglen.
På nätet och i butiken på Karlavägen
i Stockholm säljer bröderna Adriano
och Michele Pizzignacco inredning och
byggmaterial i tidstypisk design. Hit hör
stilar som nyrenässans, jugend, nationalromantik och 20-talsklassicism.
– Vi brukar säga att Sekelskifte är
ett byggvaruhus med historisk knorr,
säger grundaren Adriano Pizzignacco.
För Adriano föddes idén till Sekelskifte när han började renovera sin
lägenhet. Han insåg snabbt att det
saknades en återförsäljare av byggnadsmaterial med historisk prägel.
– Vid det tillfället jobbade jag i
finansbranschen men tänkte att sekelskiftesnischen borde gå att göra något
lönsamt av. Efter en intensiv period
med dubbla jobb och pappaledighet

valde jag att satsa fullt ut på Sekelskifte, berättar Adriano, som i samma
veva tog hjälp av sin bror Michele för
att kontakta leverantörer och sköta
kundsupporten.
Sekelskifte startade år 2010 i klassisk IKEA-anda hemma i Adrianos
cykelförråd. Där hade bröderna sitt
lager i två år innan de etablerade sin
första fysiska butik.
– En tydlig nisch samt kombinationen av att kunna handla både i butik
och på nätet är en av våra största
framgångsfaktorer. Många av våra
kunder spanar in vårt sortiment på
nätet men kommer in och handlar när
de har vägarna förbi, säger Michele.
Redan från start satte Sekelskifte
upp målet att bli Gasellföretag. Åtta år
senare har de uppnått sin målsättning.
– Att växa är inget självändamål men
det känns såklart fantastiskt att allt
hårt jobb lönar sig. Nästa mål blir att
fortsätta växa i Sverige och utomlands,
säger Adriano.

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN SEKELSKIFTE 1900 AB

FAKTA OM SEKELSKIFTE 1900
Sekelskifte samlar tidstypiska
bygg- och inredningsprodukter
som normalt inte finns i den vanliga
bygghandeln. Utöver webbutiken
finns även en byggnadsvårdsbutik
på Karlavägen 7 i Stockholm. Företaget omsätter ca 40 MSEK/år och
består idag av 15 anställda.
Läs mer: sekelskifte.se
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