
   
 

NetOnNet – Direkt från lagerhyllan 
Sedan 1999 säljer NetOnNet hemelektronik från både egna och välkända varumärken direkt från lagerhyllan. Resultatet blir 
lagerpriser på bland annat TV, hemmabio, digitalkameror, datorer, mobiltelefoner 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 14 Lagershopar. Vårt huvudkontor ligger i handelsstaden Borås. 
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NetOnNet släpper musikvideo tillsammans 
med Backstreet Boys 
 
Nu släpper det svenska hemelektronikföretaget NetOnNet låten och musikvideon ”Lager than life” 
tillsammans med pojkbandet Backstreet Boys. Musikvideon, som spelades in tillsammans med 
Backstreet Boys i Stockholm, premiärvisades på YouTube igår. 
 
Igår kväll kl 21 släpptes musikvideon i vilken Backstreet Boys-medlemmarna Brian, Nick, AJ, Howie 
och Kevin framför ”Lager than life” direkt från NetOnNets lager. Låten är ny version av Backstreet 
Boys, Max Martins och Kristian Lundins världshit ”Larger than life” från 1999. I låten har ”larger” 
bytts ut mot ”lager” som är grunden i NetOnNets affärsmodell och NetOnNets VD Harald Ennen 
medverkar själv. 
 
 – ”Lager than life” hyllar våra kunder som upptäckt det smartaste och enklaste sättet att handla 
hemelektronik – Direkt från lagerhyllan.  Jag är mycket nöjd med inspelningen av musikvideon och 
samarbetet med Backstreet Boys, säger Harald Ennen, VD på NetOnNet. 
 
– ”Lager than life” är vårt sätt att åter påminna om vår affärsmodell och tacka alla som handlar i våra 
Lagershopar och på nätet. Vi hoppas och tror att våra kunder gillar vår nya kampanj lika mycket som 
vi gör och att den bidrar till att fler kommer att upptäcka oss, säger Jonas Järrenfors, 
marknadsdirektör på NetOnNet. 
 
Backstreet Boys: ”We love Sweden”  
I musikvideon framför Backstreet Boys sin hyllning direkt från lagerhyllan, tillsammans med dansande 
lagerarbetare, lådrobotar och gyllene gaffeltruckar. 
 
– We love Sweden and when we first got the question to do the music video we thought it was a 
really fun idea, säger Brian Littrell, medlem i Backstreet Boys och en av låtskrivarna till 
ursprungslåten “Larger than life”. 
 
Videon är regisserad av stjärnregissören Andreas Nilsson, som tidigare har gjort musikvideor till 
artister som bland annat David Guetta, Kanye West och Robbie Williams. Koreografin till musikvideon 
är utvecklad av Fredrik ”Benke” Rydman, känd från dansgruppen Bounce.  
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jonas Järrenfors, marknadsdirektör 
Mobil 0709-55 97 55, jonas.jarrenfors@netonnet.com 
 
Harald Ennen, VD 
Mobil 0705‐29 94 38, harald.ennen@netonnet.com 
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