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NetOnNet växer med två nya
Lagershoppar i Norge
NetOnNet har växt mycket och snabbt den senaste tiden. Med tio premiärer
av nya Lagershoppar sen oktober 2016 så har turen kommit till Norge och
Oslo där NetOnNet öppnar två nya Lagershoppar torsdagen den 23 mars, kl.
08:00.
Hösten 2016 slog NetOnNet upp lagerportarna för koncernens första
Lagershop i Norge, belägen i Sandnes och köpcentret Kvadrat. Nu utökar man
butiksbeståndet med ytterligare två nya Lagershoppar i Norge. Det är de före
detta SIBA-butikerna i Liertoppen samt Alnabru som blivit omvandlade till
NetOnNet Lagershoppar.

– NetOnNet har många trogna kunder i Oslo-området och etableringen av
Lagershoppar och lokal närvaro i Oslo är därför något vi önskat erbjuda våra
kunder länge, säger Susanne Ehnbåge, VD Netonnet Group.
SIBA-butiken i Alnabru har funnits sen 2010 men redan 2000 etablerade sig
SIBA i Oslo genom SIBAs första norska butiksöppning i Furuseth i samma
område. Sen 2004 har SIBA funnits i Liertoppen. Nu tar NetOnNet över
stafettpinnen och erbjuder Osloborna ett effektivt samt roligt sätt att handla
hemelektronik på.

– NetOnNet har ett unikt självbetjäningskoncept som bygger på låga
kostnader vilket möjliggör att vi kan erbjuda våra kunder ett brett utbud av
hemelektronik till lägre priser. Men bäst av allt är enkelheten som
genomsyrar allt vi gör. Det första kunden möts av när man besöker en
Lagershop är en välkomnande servicedisk bemannad med hjälpsamma
medarbetare som är redo att betjäna kunden. Väl inne i Lagershopen så finner
man gångar fyllda till bredden med hemelektronik. Allt med tydliga och
utförliga produktbeskrivningar och lagerplatsnummer, vilket även speglar den
information man får om besöker netonnet.no säger, Urban Solander,
försäljningsdirektör NetOnNet.
Med de nya två Lagershopparna vill NetOnNet visa Norges konsumenter hur
kundvänligt ett utpräglat omnikanalsföretag egentligen är.
– Vi är oerhört måna om att kundupplevelsen alltid ska vara så bra som
möjligt, och då är det viktigt att kunden känner igen sig oavsett om han/hon
besöker vår välbesökta hemsida eller någon av våra Lagershoppar. Vi
erbjuder alltid kunden fri frakt på allt och det är lika enkelt att beställa hem
varor från Lagershopen som från datorn, mobilen eller surfplattan, säger
Susanne Ehnbåge, VD Netonnet Group.
Om NetOnNets expansionsresa
Expansionen av NetOnNets varumärke inleddes maj 2016. Med hela tio
premiärer av nya NetOnNet Lagershoppar som ägde rum under oktober 2016
– mars 2017, samt dagens premiärer har koncernen idag totalt 27
Lagershoppar (tjugofyra i Sverige och tre i Norge).
Till våren kommer ytterligare många SIBA-butiker att omvandlas till

NetOnNet Lagerhoppar. Näst på tur står SIBA-butikerna i Haninge, Kungens
Kurva, Infra City, Karlstad, Falun och Gävle.
1999 öppnade NetOnNet sin första hemsida i Sverige och 2001 slogs
portarna upp för världens första NetOnNet Lagershop i Borås. År 2006
öppnade NetOnNet sin norska hemsida som varit en stor framgång. Den 10
november 2016 fick Norge sin allra första NetOnNet Lagershop, belägen i
Sandnes.
Idag är Netonnet Group en av Nordens ledande hemelektronikföretag med en
omsättning på över sex miljarder kronor, med verksamhet i Sverige, Norge
och Danmark.
– Vi har en mångårig bakgrund med över 66 års erfarenhet och kunnande
som vi nu tar med oss när vi ställer om alla våra resurser, hela vårt fokus och
all vår kraft bakom satsningen på ett varumärke, nämligen NetOnNet och
dess spännande expansionsresa, säger Susanne Ehnbåge.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nora Ay, PR- och kommunikationschef, Netonnet Group
E-post: nora.ay@netonnetgroup.com, Telefon: +46 704-500205

NetOnNet - Direkt från lagerhyllan
Sedan 1999 säljer NetOnNet hemelektronik från både egna och välkända
varumärken direkt från lagerhyllan. Resultatet blir lagerpriser på bland annat
TV, hemmabio, digitalkameror, datorer, mobiltelefoner 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 27 Lagershopar. Vårt huvudkontor ligger i
handelsstaden Borås.
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