
 

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 Norge sedan maj 2006. 
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Snart kan man Lagershoppa i Kalmar 
 
NetOnNet öppnar en ny Lagershop i Kalmar den 16: e november. Etableringen 
är den första utanför Stockholm, Göteborg, Malmö där etableringar skedde runt 
årsskiftet 2006/2007. Boende i sydöstra Småland kommer därmed att kunna 
köpa hemelektronik till samma låga priser som erbjuds över Internet     
 
Efter framgångsrika etableringar av nya Lagershopar i storstadsregionerna har nu turen 
kommit till Kalmar. Den 16: e november slår NetOnNet upp portarna till sin sjätte 
Lagershop belägen vid Hagbygärde. Lokalen är placerad vid Scandic Hotell utmed E22 vid 
södra infarten till Kalmar. Lagershopens storlek är på 4 300 kvm för att kunna få plats 
med det stora sortiment som kommer att erbjudas. Detta kan jämföras med att 
stormarknader inom hemelektronik normalt har butiksytor på ca 1.200 – 1.500 kvm.  
 
Etableringen i Kalmar har redan fått uppmärksamhet i regionen.  
– Vi känner oss mycket välkomna och kommer att bjuda tillbaka genom att erbjuda de 
som bor i området betydligt lägre priser för att köpa hemelektronik än vad som nu är 
fallet.  Våra förväntningar är självklart höga efter de framgångar vi har i såväl befintliga 
Lagershopar som med Internetförsäljningen.. Det är lite annorlunda att Lagershoppa men 
många är nyfikna och uppskattar konceptet när de väl provat säger Anders Halvarsson, 
vd på NetOnNet.   
 
NetOnNets koncept med Lagershopping skiljer sig från traditionella hemelektronikbutiker 
genom att kunderna själva plockar varorna direkt från lagerhyllorna. Via utplacerade 
datorstationer med NetOnNets Internetshop kommer kunderna åt hela sortimentet med 
pris- och produktinformation. På detta kostnadseffektiva sätt kan NetOnNet erbjuda 
samma pris som på Internet även i Lagershoparna. 
 
– Att lagershoppa innebär helt enkelt att kunderna gör en stor del av jobbet själva. Det 
bidrar till låga kostnader för driften tillsammans med mycket låga kostnader för bl.a. 
lokaler, tillägger Anders Halvarsson.   
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Anders Halvarsson, VD, Mobil 0705-48 55 56 


