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NetOnNet dubblerar antalet besökare 
 
NetOnNet som startades 1999 har vuxit mycket snabbt och är Sveriges ledande e-
handelsbolag inom hemelektronik. I augusti månad har antalet besökare nästan 
fördubblats och Netonnet.se har nått toppskiktet tillsammans med skivbutikerna som 
tidigare haft betydligt högre besökarantal än butiker som säljer kapitalvaror.  
Samtidigt som NetOnNet ökat kraftigt har de övriga hemelektronikföretagen OnOff, Siba 
och Elgiganten förlorat en stor andel av besökarna. 
”Vi har jobbat mycket med produktsortimentet och har många nya innovativa produkter 
till så låga priser att det snabbt sprider sig bland Internetanvändarna”, säger Anders 
Halvarsson, VD på NetOnNet. ”Vi gläds självklart åt att ha nått toppskiktet bland de mest 
besökta Internetbutikerna och hoppas att detta kommer att innebära fortsatt stark 
tillväxt för försäljningen som utvecklades bra i augusti”, tillägger Anders Halvarsson. 
 
 
E-handelstoppen augusti  
Antal unika besökare i tusental under augusti (juli) 
 
1 Cdon.com 254 (266) 
2 Ginza.se 247 (247) 
3 Netonnet.se 240 (134) 
4 Amazon.co.uk 160 (148) 
5 Dell.com 159 (154) 
6 Amazon.com 154 (124) 
7 Ikea.se 152 (115) 
8 Onoff.se 132 (157) 
9 Hm.com 116 (81) 
10 Siba.se 111 (133) 
 
Källa: www.DagensHandel.se  – Nielsen/NetRatings 
 
E-handelstoppen visar besök på detaljhandelsföretags e-butiker. Undersökningen 
genomförs av Nielsen/NetRatings med hjälp av en panel bestående av 4200 
medverkande i Sverige. Surfandet mäts både i hemmet och på arbetsplatsen. Varje 
panelmedlem registreras endast en gång på varje besökt sajt under mätmånaden. 
 

NetOnNet (www.netonnet.se) startade i mars 1999 och var då Europas första renodlade butik för 
hemelektronik på nätet. NetOnNet erbjuder DVD, TV, video, Data, mobiltelefoner etc. från ledande 
märken som Sony, Philips, Centrum  m.fl. Varorna levereras hem till privatpersoner och företag. 
Bolaget har sitt huvudkontor i handelsstaden Borås. Verksamhet bedrivs också i Tyskland sedan 
september 2000. 
 
 
För mer information 
 
Frågor angående detta pressmeddelande besvaras av Anders Halvarsson, VD. 
Tel:033- 488 499 eller mobiltelefon: 0705-485556.  
Pressmeddelandet finns också tillgängligt på www.netonnet.se 


