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NETONNET SPRÄNGDE MILJARDVALLEN 
 
NetOnNets julhandel ökade med 32% i Sverige 
 
NetOnNets årsomsättning passerade 1 miljard kronor under december 2004.  
Den totala omsättningen under 2004 uppgår till 1 004 100 000 kronor, en ökning  
med 59% jämfört med föregående år. 
 
- Det här visar att låga priser, kvalitet och service är ett vinnande koncept, säger Anders 
Halvarsson, VD för NetOnNet. Enligt den senaste undersökningen från Nielsen/Netratings* är vår 
webbplats den mest besökta hemelektronikbutiken på nätet. 
 
Kunderna strömmade in till NetOnNets nätbutik i julhandeln 
Försäljningen i Sverige i december månad uppgick till 123,7 miljoner kronor vilket är en ökning 
med 32% jämfört med 2003 (93,8 miljoner kronor). På den tyska marknaden ökade 
decemberförsäljningen med 7%, från 45,5 miljoner kronor till 48,9 miljoner kronor. Totalt 
omsattes 172,7 miljoner kronor, en ökning med 24% jämfört med förra årets julmånad. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Anders Halvarsson, VD NetOnNet 
Tfn: 033-488 400 
Mobil: 0705-48 55 56 
E-post: anders.halvarsson@netonnet.com
 
Den kompletta rapporten finns på http://www.netonnet.se
 
* E-handelssajter i Sverige, rankade efter antalet unika besökare i november i 2004: 
Placering Namn Besökare 

1) Cdon.com 380 000 
2) Ginza.se 365 000 
3) NetOnNet 253 000 
4) Ikea 209 000 
5) Dell 204 000 
6) Onoff 180 000 
7) Ellos 179 000 
8) Siba 160 000 
9) Elgiganten 151 000 
10) Torget 148 000 

Statistiken är exklusive s k prisagenter, auktionssajter och reseföretag. 
Källa: Nielsen/Netratings 
 
NetOnNet (www.netonnet.se) är Europas första renodlade butik för hemelektronik på Internet. NetOnNet 
erbjuder TV, video, mobiltelefoner, dataprodukter mm till lägre priser än i vanliga butiker. Varorna levereras 
hem till privatpersoner och företag. Bolaget startade i mars 1999 och har sitt huvudkontor i handelsstaden 
Borås. Verksamhet bedrivs också i Tyskland sedan september 2000. Den rullande årsomsättningen uppgick i 
december 2004 till 1,004 miljarder kronor. NetOnNet utsågs i september 2004 till bästa IT-butik på Internet av 
tidningen PC för Alla. 
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