
 

NetOnNet (www.netonnet.se) är Europas första renodlade butik för hemelektronik på nätet. NetOnNet erbjuder TV, video, 
mobiltelefoner etc. från varumärken som Sony och Philips m.fl. samt under egna varumärken som Andersson, Avant, 
Centrum, Pepp och Skantic. Varorna beställs på Internet och levereras direkt hem till privatpersoner och företag. Som 
komplement finns även Lagershop där varorna kan köpas direkt. Bolaget startade i mars 1999 och har sitt huvudkontor i 
handelsstaden Borås. Verksamheten bedrivs också i Tyskland sedan september 2000 samt i Norge sedan maj 2006. 

 

 
 
 
Pressmeddelande 2007-02-15 
 

Imorgon fredag öppnar NetOnNet Lagershop i 
Göteborg  
 
Nu får göteborgarna möjligheten att handla hemelektronik till 
Internetpriser direkt på plats i en fysisk butik. NetOnNet, Sveriges ledande 
e-handelsbolag inom hemelektronik öppnar fredag 16:e februari en 
Lagershop i Göteborg.  
 
När NetOnNets Lagershop slår upp dörrarna i Göteborg kl 9.00 fredag 16:e februari 
får nu även boende i Göteborgsregionen möjligheten att köpa hemelektronik till 
samma låga priser som i NetOnNets Internetshop direkt på plats i ett fysiskt lager på 
Hisingen.  
 
– Eftersom vi har en effektivare affärsmodell än de vanliga butikskedjorna kan vi 
sälja till betydligt lägre priser. När vi drog upp riktlinjerna för vårt koncept för fysiska 
butiker var kravet hela tiden att vi skulle hålla samma kostnadseffektivitet som i vår 
Internetshop. Resultatet ser ni idag i form av Lagershop, säger Anders Halvarsson, 
VD.  
 
Priserna i NetOnNet Lagershop kan hållas på samma låga nivå som i Internetshopen 
genom att samma fokus på kostnadseffektivitet genomsyrar hela verksamheten. 
Såväl Internetshop som Lagershop bygger på hög grad av självbetjäning, och 
därigenom även låga personalkostnader samt låga hyreskostnader.  
 
Konceptet Lagershop bygger på en integration mellan Internet och fysisk handel. Via 
utplacerade datorstationer med NetOnNets Internetshop kommer kunderna åt hela 
sortimentet med pris- och produktinformation. Kunderna plockar sedan själva 
varorna direkt från lagerhyllorna. Den kostnadseffektivitet man når med detta 
arbetssätt kommer kunderna till del genom lägre priser på produkterna.  
 
– Våra kunder har visat sig mycket positiva till detta sätt att handla hemelektronik. 
Varför ska kunderna betala extra för att någon ur personalen ska leta upp och plocka 
fram de produkter de vill ha när de kan göra det lika snabbt och bra själva? säger 
Anders Halvarsson.     
 
NetOnNets Lagershop i Göteborg har en yta på 4000 kvm är den femte i Sverige. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Anders Halvarsson, VD, Mobil 0705-48 55 56  
 
 
 
 


