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Succépremiär i sämre läge i 
Linköping! 
 
Klockan sju på torsdagen slog portarna upp till NetOnNets nya Lagershop i 
Mörtlösa, Linköping. Många kunder var på plats för att komma åt de bästa 
fynden. 
 
Premiären för NetOnNets nya Lagershop i Linköping har föregåtts av en 
reklamkampanj under devisen; Sämre lägen, bättre priser. Lagershopen är 
placerad utmed E4 i Mörtlösa där man ligger ganska ensamt placerad i något sämre 
läge i förhållande till var man normalt hittar stora hemelektronikbutiker men vilket 
också leder till lägre priser för kunderna. 
 
– Trots att vi har valt att öppna Lagershopen i ett något mer externt område så 
hittar kunderna hit. Vi är både glada och stolta att vi än en gång lyckats skapa en 
riktig succépremiär, säger Anders Halvarsson, VD på NetOnNet. 
 
Besökarna var mycket positiva till det annorlunda konceptet med lägre priser och 
imponerades av det breda sortimentet i Lagershopen på 4 600 kvm. 
Under öppningshelgen kommer det att bl.a. bjudas på uppträdanden av Pontiak, gratis 
korv, kaffe, dricka, ansiktsmålning för alla barn och mängder av premiärerbjudanden. 
 
Konceptet skiljer sig från traditionella butiker inom hemelektronikbranschen genom 
ett bredare sortiment och mer självservice vilket ger betydligt lägre priser än hos 
övriga stormarknadskedjor. Kunderna söker upp produkterna via datorstationer och 
hämtar dem sedan själva direkt från lagerhyllorna. 
 
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”.  
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