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Trots tio år av framgångar: 
NetOnNet skrotar sin sajt 
 
Prestanda, enkelhet och design. Det har varit ledorden vid ombyggnationen av 
NetOnNets e-handelssajt. Den 14 september var det smygpremiär när 
webbplatsen öppnades för allmänheten. 
 
NetOnNet har i grunden haft samma sajt sedan etablerings-
året 1999 men nu har alltså en ny hemsida sett dagens ljus. 
 
- När vi öppnade netonnet.se för tio år sedan var 
anstormningen så stor att sajten kraschade. Den historien  
ska inte upprepas den här gången, säger Anders Halvarsson, 
VD på NetOnNet. 
 
Det är framförallt modernare design med högre grad av 
enkelhet och användarvänlighet som har stått i fokus vid 
utvecklingsarbetet men också prestanda och driftsäkerhet.  
Den tekniska plattformen bygger på .NET och är egen- 
utvecklad. Projektet har pågått i ungefär ett år. 
 
- Första fasen i projektet innebär två väsentliga förändringar; ny teknisk plattform och 
ny design som stämmer bättre överens med hur NetOnNet ser ut idag. Arbetet 
fortsätter nu med utveckling av funktionalitet som vi saknat på vår gamla sajt, säger 
Anders Halvarsson. 
 
De förbättringar som besökarna kommer att lägga märke till i första hand, utöver ny 
design, är en mer lättnavigerad produktmeny, förbättrad sökfunktion, mer 
lättöverskådlig kundvagn och ett enklare flöde i kassan. 
 
- Vår gamla sajt har under tio års tid varit starkt bidragande till de framgångar vi nått 
inom hemelektronikbranschen. Med den nya sajten skapar vi förutsättningar för ny 
funktionalitet och kan växa oss ännu starkare i en hårt konkurrensutsatt marknad, 
säger Anders Halvarsson. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Anders Halvarsson, VD, Mobil 0705-48 55 56 
anders.halvarsson@netonnet.com 
 
 
 
 
 
 
 
NetOnNet – Prispressaren på hemelektronik 
Sedan 1999 säljer NetOnNet hemelektronik från både egna och välkända varumärken direkt från 
lagerhyllan och på lite mindre fina adresser än våra konkurrenter. Resultatet blir lagerpriser på bland 
annat TV, hemmabio, digitalkameror, datorer och mycket mer, varje dag, året runt. Istället för 
enstaka ”reafynd” och ”prischocker” bjuder vi på upptäcktsfärd bland ständigt röda prislappar på 
Internet i både Sverige och Norge eller någon av våra åtta Lagershopar. Vårt huvudkontor ligger i 
handelsstaden Borås. Vid ett besök hos oss förstår man hela innebörden i de vackraste ord vi vet ”Kolla 
alltid med NetOnNet först”.  


