
 

NetOnNet – Hemelektronik till lagerpris 
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 ”Kolla alltid med oss först”. 

 
Pressmeddelande 2012-05-18 
 

NetOnNet Lagershop gav 1 500 ansökningar 

 
NetOnNet öppnar sin trettonde Lagershop, den här gången i Norrland. Den 24 maj invigs den 4 500 
kvm stora Lagershopen i Umeå. Lagershopen har byggts enligt det energisnåla konceptet 
GreenBuilding vilket lanserades av EU-kommissionen 2004 för att kunna kvalitetsmärka 
energieffektiva byggnader. 
 
Intresset att arbeta i Lagershopen i Umeå har varit enormt med 1 500 sökande och etableringen har 
skapat 20 nya arbetstillfällen. 
 
- Vi är väldigt glada över det intresse Umeåborna visat för vår nya Lagershop, säger Jonas Järrenfors, 
Marknadschef på NetOnNet. De norra delarna av Sverige står redan för en betydande del av vår 
Internetförsäljning, så det är extra roligt att kunna erbjuda dessa kunder en Lagershopsupplevelse. 
 
NetOnNet erbjuder Umeåborna ännu en upplevelse genom att vara huvudpartner till årets 
Kulturnatta. Förutom att sponsra huvudattraktionerna, Mats Ronander och Timoteij, bjuder 
NetOnNet på egen underhållning under Lagershopsöppningen 24-26 maj.   
 
NetOnNet Lagershop är ett unikt handelskoncept med försäljning direkt från lagerhyllan. Istället för 
en stor mängd säljpersonal finns Internetuppkopplade datorer utplacerade i Lagershopen och där 
finns tillgång till hela sortimentet med pris och produktinformation. På vägen in i Lagershopen finns 
vagnar så att kunderna på egen hand kan plocka till sig sina varor. 
 
- Vårt koncept bygger på självbetjäning så kunderna gör en stor del av jobbet själva. Det är därför vi 
kan hålla samma låga priser i Lagershopen som på Internet, säger Jonas Järrenfors. 
 
NetOnNet har sedan tidigare tolv Lagershopar belägna i Borås, Ullared, Malmö, Stockholm/Veddesta, 
Stockholm/Slagsta, Göteborg, Kalmar, Örebro, Linköping, Helsingborg, Uppsala och Västerås. 
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Jonas Järrenfors, Marknadschef NetOnNet 
Mobil 0709-55 97 55 
jonas.jarrenfors@netonnet.com 
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