
   
 

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 tolv Lagershopar. Vårt huvudkontor ligger i handelsstaden Borås. Vid ett besök hos oss förstår man hela 
innebörden i de vackraste ord vi vet ”Direkt från lagerhyllan”. 
 

 

Pressmeddelande 2012-05-24 

Premiärsuccé för NetOnNets nya Lagershop i Umeå 
 

På torsdagsmorgonen öppnade NetOnNets Lagershop i Umeå. Redan i gryningen ringlade 

kön lång med hundratals köpsugna Umeåbor. Som huvudpartner för Kulturnatta fortsatte 

NetOnNet att bjuda på underhållning vilket gjorde öppningen till en stor succé.  

Under premiären av NetOnNets nya Lagershop behöver Umeåborna inte gå uttråkade. Efter 

folkfesten Kulturnatta förra helgen, fortsätter NetOnNet firandet under devisen Lagernatta. 

Under eventet kommer ett tiotal artister att uppträda för Lagershopsbesökarna.   

- Efter förra helgens succé med Timoteij och Mats Ronander känns det kul att kunna bjuda 
på ännu mer underhållning. Utöver fantastiska artister och öppningserbjudanden bjuder vi 
också på gratis kaffe, dricka, Expressen och ansiktsmålning för alla barn torsdag, fredag och 
lördag, säger Jonas Järrenfors, Marknadschef på NetOnNet. 

Premiärbesökarna var mycket positiva till den nya Lagershopen med lägre priser och 
imponerades av det breda sortimentet. Lagershopen i Umeå är på 4 500 kvm och ligger på 
Ersboda.  

NetOnNets Lagershopskoncept skiljer sig från traditionella butiker inom hemelektronik-
branschen. Kunderna söker upp produkterna via datorstationer i Lagershopen och hämtar 
dem sedan själva direkt från lagerhyllorna. Självbetjäningen är en av anledningarna till att 
NetOnNet kan hålla samma låga pris i Lagershopen som på Internet. 

NetOnNet har sedan tidigare tolv Lagershopar belägna i Borås, Ullared, Malmö, Stockholm/Veddesta, 

Stockholm/Slagsta, Göteborg, Kalmar, Örebro, Linköping, Helsingborg, Uppsala och Västerås. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jonas Järrenfors, Marknadschef, Mobil: 0709-55 97 55, jonas.jarrenfors@netonnet.com 
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