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76 % ökad julförsäljning för NetOnNet  
– 61-procentig försäljningsökning på årsbasis 
 
Årets julhandel var ett genombrott för e-handeln. Detta bekräftas av färska 
försäljningssiffror från den största hemelektronikåterförsäljaren på nätet, NetOnNet. 
Decemberförsäljningen steg med 76 procent jämfört med föregående år. Årets julklapp 
blev digitalkameran, som sjufaldigades i antalet sålda exemplar. 
 
Medan den fysiska handeln inte nådde förväntningarna på förhand, slog e-handeln rekord under 
den gångna julhandeln. Digitalkameror,  TV och mp3-spelare kan lika gärna, och billigare, handlas 
över nätet, vilket alltfler upptäcker.  
 
Svenska e -handelsföretaget NetOnNet har redovisat omsättningsökningar varje år sedan starten 
1999. 2003 landade omsättningen på 630,7 miljoner kronor, vilket är en ökning med 61 procent 
jämfört med år 2002. Av denna omsättning härrör 417,4 miljoner kronor till försäljningen i Sverige 
och 213,3 miljoner kronor till försäljningen i Tyskland. 
 
– Låga kostnader och inköpskunskap är de viktigaste faktorerna för att kunna hålla priserna på en 
nivå som gör att kunderna strömmar till vår butik. Lägst priser vinner helt enkelt, säger Anders 
Halvarsson, vd Netonnet. 
 
Ytterligare en viktig faktor bakom framgången är att intresset för hemelektronik fortsätter uppåt. 
Dvd-spelare säljs i flest antal, men den hetaste produkten inför julen 2003 var digitalkameran, 
enligt statistiken: 
 
Ökade mest i julhandeln jämfört med 2002: 
 

1. Digitalkameror 
2. Mp3-spelare  
3. Dvd-spelare 
4. Dvd-brännare  
5. Bredbilds-tv (widescreen) 

 
Tio mest sålda julklappar 2003 (antal): 
 

1. Dvd-spelare  
2. Digitalkameror 
3. Bärbara cd-spelare med mp3-stöd 
4. Dvd-brännare  
5. Bredbilds-tv (widescreen) 
6. Mp3-spelare  
7. Surround-receivers för hemmabio 
8. Kompletta hemmabiosystem 
9. Videokameror 
10. Färgskrivare  

 
Bilder finns att hämta på: http://www.netonnet.se/press/se/pressrum.asp 
 
För mer information, kontakta 
Anders Halvarsson, vd NetOnNet, 033-488 499 eller 0705-48 55 56 
 
NetOnNet (www.netonnet.se) startade i mars 1999 och var då Europas första renodlade butik för hemelektronik 
på nätet. Bolaget har sitt huvudkontor i handelsstaden Borås. Verksamheten bedrivs även i Tyskland sedan 
september 2000. netonnet.se hade 270 000 unika besökare under november 2003 och hela NetOnNet omsatte 
631 miljoner kronor under 2003. Det gör NetOnNet till den klart största hemelektronikbutiken på nätet. 


