
 
 

NetOnNet – Prispressaren på hemelektronik 
Sedan 1999 säljer NetOnNet hemelektronik från både egna och välkända varumärken direkt från lagerhyllan och på lite 
mindre fina adresser än våra konkurrenter. Resultatet blir lagerpriser på bland annat TV, hemmabio, digitalkameror, 
datorer och mycket mer, varje dag, året runt. Istället för enstaka ”reafynd” och ”prischocker” bjuder vi på upptäcktsfärd 
bland ständigt röda prislappar på Internet i både Sverige och Norge eller någon av våra tolv Lagershopar. Vårt 
huvudkontor ligger i handelsstaden Borås. Vid ett besök hos oss förstår man hela innebörden i de vackraste ord vi 
vet ”Direkt från lagerhyllan”. 
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Internetrekord hos NetOnNet! 
 
Hos NetOnNet inleddes mellandagshandeln på Internet med besöksrekord. 
Webbplatsen hade över 330 000 besök under Juldagen och Annandag Jul. 
 
Stundtals var antalet besökare på netonnet.se så många att webbplatsen blev överbelastad. 
Helgen gav över 330 000 träffar på webbplatsen vilket är mer än 40 000 fler jämfört med 
julhelgen föregående år. Av dessa var över 260 000 unika besökare. 
 
Internetsidan kunde emellanåt upplevas som långsammare än vanligt vilket berodde på 
tekniska problem med webbplatsen bandbredd. Dessa tekniska problem orsakade också att 
vissa besök på sidan inte registrerades vilket innebär att de faktiska besökssiffrorna i själva 
verket var ännu högre. 
 
- Det är mycket glädjande att se en fortsatt ökning av internettrafiken trots den extrema 
konkurrens som för närvarande råder inom hemelektronikbranschen. Besökssiffrorna är ett 
fint kvitto på att vårt koncept med brett sortiment och låga priser attraherar en stor mängd 
kunder, säger Anders Halvarsson, VD på NetOnNet. 
 
En mängd anledningar har lett till julhelgens internetsuccé men främst beror den sannolikt på 
att NetOnNet fortsatt lyckas hålla lägre priser än de stora butikskedjorna trots det tuffa 
branschkriget som f.n. pågår. Ytterligare orsak är det extrema vintervädret som fått många 
kunder att i större utsträckning mellandagsfynda hemifrån. 
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Anders Halvarsson, VD, Mobil 0705-48 55 56 
anders.halvarsson@netonnet.com 


