
 

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. 

 

 
 
Pressmeddelande 2007-12-25 
 

Mobiltelefonen blev årets julklapp! 
 
När julens bästsäljare hos NetOnNet summerats hamnade GPS-navigatorn, som tidigt utsågs 
till årets julklapp av Handelns Utredningsinstitut, på åttonde plats i värde räknat. På listan över 
mest sålda produkter i antal räknat kom den inte ens bland de 10 första. Istället knep 
mobiltelefonen förstaplatsen tätt följd av platt-TV: n och digitalkameran. 
 
Även om GPS: en inte hamnade överst så har den med stora steg tagit sig in på listan över de mest 
populära produkterna. Platt-TV: n som snart finns i var mans hem har en överlägsen förstaplats när 
topplistan baseras på värde. Trots att genomsnittspriserna på platt-TV: n är högre än många andra 
produktgrupper letar den sig ända upp till andraplatsen när listan baseras på antal sålda produkter, 
före storsäljande varor som digitalkameror, MP3-spelare och DVD-spelare. 
 
En annan produktgrupp som fortsätter att klättra på topplistan är bärbara datorer som tack vare 
sjunkande priser ökar i popularitet och nu ligger på andra plats när listan bygger på värde. 
 
Top 10 baserat på antal sålda produkter 
  
 Placering  Produktkategori 
 1 (5)  Mobiltelefoner 
 2 (3)  Platt-TV  
 3 (2)  Digitalkameror 
 4 (1)  MP3-spelare 
 5 (7)  Tangentbord och möss 
 6 (8)  Hårddiskar 
 7 (4)  DVD-spelare 
 8 (6)  Hörlurar 
 9 (10)  Hemmabio 
 10 (14)  Bärbara datorer 
 
Placering inom parentes anger förra årets placering på listan 
 
Top 10 baserat på värde 
  

Placering Produktkategori 
1  (1) Platt-TV 
2  (4) Bärbara datorer 
3  (6)  Mobiltelefoner 
4  (2)  Digitalkameror 
5 (9) Stationära datorer  
6  (3)  Hemmabio 
7  (5)  MP3-spelare   
8  (12)  GPS-navigatorer 
9  (13)  Hårddiskar   
10  (11)  Videokameror 

 
Placering inom parentes anger förra årets placering på listan. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jonas Järrenfors, Marknadschef, Mobil 0709-55 97 55 


