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Premiär för NetOnNet i Sundsvall
Den nordiska hemelektronikaktören NetOnNet expanderar vidare. Fredagen
den 28 oktober, kl. 10:00, öppnar NetOnNet ytterligare en Lagershop, det är
SIBA-butiken i Birsta som har omvandlats till en NetOnNet Lagershop.
– Detta är vår tredje omvandlade SIBA-butik och med två tidigare
omvandlingspremiärer i bältet så känner vi oss ännu bättre förberedda för att
göra just denna premiär till en succé. Det blir en festlig invigning och vi
kommer att ha såväl starka erbjudanden men även positiva överraskningar
både i och utanför butiken i samband med öppningen, säger Susanne
Ehnbåge, VD Netonnet Group.

Den gamla SIBA-butiken är nu totalt ombyggd och klar för att fungera som
NetOnNet Lagershop istället. Intresset från tidigare SIBA-kunder och nya
kunder är stort. Varuhuschefen, Marie Rylander som var tidigare butikschef
för SIBA i Sundsvall har pratat med många nyfikna kunder.
– Det ska bli jätteroligt att vara med och starta NetOnNet i Sundsvall. Det här
har vi länge gått och väntat på. Självbetjäningskonceptet är helt unikt inom
vår bransch och många kunder kommer att bli positivt överraskade över
enkelheten i konceptet. Men även över den utökade bredd i sortimentet som
NetOnNet erbjuder. Vi står redo att välkomna såväl tidigare SIBA-kunder som
nya kunder och kommer se till att varje besök motsvarar deras förväntningar
och förhoppningsvis överträffa dem, säger Marie Rylander, Varuhuschef
NetOnNet Birsta.
– Birsta är ett starkt handelsområde som vi tror mycket på. Vi har under flera
år byggt långsiktiga relationer med såväl konsumenter som
samarbetspartners i Sundsvall och det är glädjande att kunna stärka vår
närvaro på orten och bjuda med dem på vår expansionsresa. Vi är säkra på att
en NetOnNet Lagershop kommer att vara ett positivt tillskott till Birsta och
Sundsvall, säger Susanne Ehnbåge.

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 nitton svenska Lagershopar. Vårt huvudkontor
ligger i handelsstaden Borås.
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