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Ny kampanj med ny reklambyrå: 

NetOnNet tar steget ut i TV  

Den 16 oktober startar NetOnNet sin nya reklamkampanj som kallas "irriterande bra priser". 
För första gången sedan starten av NetOnNet för ett och ett halvt år sedan, 
kommer man nu att även använda tv-reklam tillsammans med annonser i tryckta 
media, Internet och tunnelbanevagnar. Kampanjens syfte är att både öka 
kännedomen om varumärket NetOnNet och att stimulera försäljningen genom olika 
erbjudanden - två budskap i ett.  

- Vi har under vårt första år bara satsat på utbudsannonsering, vilket har gett bra 
försäljning. Nu är det dags att öka människors kännedom om NetOnNet som varumärke, 
säger Roger Halvarsson, marknadschef på NetOnNet. Tillsammans med vår nya reklambyrå 
Hall & Cederquist/Y&R har vi lyckats få till ett innehåll med både humor, imagehöjare 
och ett bra erbjudande till den som är köpsugen. 
 
- Vi har hittat ett mycket starkt koncept som fungerar i alla medier och kampanjen kommer 
låta de olika medierna samverka på ett unikt sätt. Temat "irriterande bra priser" kan 
dessutom återanvändas på en mängd olika sätt, säger Per Carleö, projektledare på 
Hall & Cederquist/Y&R. 

Arbetsgruppen på Hall & Cederquist/Y&R består av Per Carleö, projektledare, 
Sofia Lindberg, produktionsledare, Johan Öhlin, AD, Magnus Engström, copy och 
Johannes Bergh, strateg. NetOnNets kampanj kommer att pågå under hela hösten i TV, 
i kvällspress, i Stockholms tunnelbana samt Internet.  

NetOnNet erbjuder TV. 
video, mobilttelefoner etc. från ledande märken som Sony och Philips m fl. Varorna 
levereras hem till privatpersoner och företag. Bolaget startade i mars 1999 och har 
sitt huvudkontor i logistikstaden Borås. NetOnNet är sedan ett par månader etablerat i 
Tyskland. Under år 2000 kommer bolaget att etablera sig i Belgien. NetOnNet är noterat 
på Nya Marknaden.  

För mer information: 

Roger Halvarsson, NetOnNet 
tel: 033-47 40 79, 0704-88 88 22 
roger.halvarsson@netonnet.com 
 
Per Carleö, Hall & Cederquist/Y&R 
tel: 08-665 71 48, 0708-95 71 48 
per_carleoe@se.yr.com 
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