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PRESSMEDDELANDE, 16 juni 2005 

NetOnNet öppnar Lagershop i Nürnberg 
 
NetOnNet, Sveriges ledande e-handelsbolag inom hemelektronik, har beslutat 
att öppna sin andra Lagershop i Tyskland. 
 
Nyligen lät NetOnNet meddela att man kommer att öppna en Lagershop i Göteborg på  
4 000 kvadratmeter runt årsskiftet. Nu är ännu en etablering beslutad och valet föll på 
Nürnberg i södra Tyskland. Lagershopen kommer att ha en yta på cirka 2 400 
kvadratmeter vid ett bra exponerat läge mellan Nürnberg och Fürth. I lokalen fanns 
tidigare en byggvaruhandel som nu flyttat vidare till större lokaler.  
 
- NetOnNets fortsatta expansion i Tyskland kommer att ske söderifrån.  Vi anpassar 
marknadsföringen så att den gynnar både Internetförsäljningen och våra Lagershopar, 
säger Anders Halvarsson, VD på NetOnNet.   
 
NetOnNets koncept med Lagershopar 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 sätt kan NetOnNet erbjuda lägre priser både på 
Internet och i Lagershoparna. 
 
- Kombinationen med Internet som huvudkanal kompletterat med den befintliga 
Lagershopen i München och den nya i Nürnberg gör att vi kommer att täcka Bayern på 
ett mycket kostnadseffektivt sätt, avslutar Anders Halvarsson. 
 
Invigningen av den nya Lagershopen är beräknad till augusti/september 2005. 
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Anders Halvarsson, VD NetOnNet 
Mobil: 0705-48 55 56 
E-post: anders.halvarsson@netonnet.com 
 
Pressmeddelandet finns också tillgängligt på www.netonnet.se 
 
 
 
 
 
 
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 det 
lagershopar där varorna kan köpas direkt. Bolaget startade i mars 1999 och har sitt huvudkontor i 
handelsstaden Borås. Verksamheten bedrivs också i Tyskland sedan september 2000. 
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