
Nordmennene går shoppe-amok midt på natten – Black Friday har
allerede slått alle rekorder!
Oslo 27.november.2015 – Betalingsleverandøren DIBS som håndterer betalinger for over 15 000 nordiske nettbutikker kunngjør i dag ferske
tall fra årets Black Friday på nett. DIBS har sittet på sidelinjen i natt og fulgt med når tusenvis av nordmenn har holdt seg våkne for å få tak i
det beste tilbudene hos de mange nettbutikkene som allerede startet Black Friday ved slaget midnatt.

Black Friday lever på nye måter opp til sitt navn – da det var midt på den svarteste natten at den store og kjente shoppingdagen for alvor ble
sparket i gang.

Internett har vært rødglødende og ordrene har haglet inn hos nettbutikkene som har valgt å gå i sporet av denne amerikanske tradisjonen. De
første timene gikk flere nettbutikker i sort på grunn av den store interessen og pågangen fra kundene.

-        Nå har Black Friday for alvor kommet til Norge! Hos DIBS har vi i løpet av natten sett en stigning i netthandelen på 50 % i forhold til
fjoråret, fra midnatt så vi en tredobling av antall transaksjoner i våre systemer. Vi regner med at tendensen fortsetter utover kvelden og videre
inn i helgen da flere nettbutikker kjører Black Weekend og Cyber Monday. I fjor begynte vi å se tendensene til at denne trenden ville
eksplodere også i Norge, og i år kan vi konstatere at det stemmer. Jeg tror at Black Friday vil spille en viktigere rolle for den norske e-
handelen de kommende årene, sier Henrik Begby Andersen, Daglig leder DIBS.

Black Friday er opprinnelig amerikansk tradisjon som utgjør USAs største shoppingdag og mange ser på det som starten på julehandelen. I
fjor kunne vi for alvor se Black Friday innta det norske markedet og i år er Black Friday kraftig etablert der over 100 norske nettbutikker skilter
med gode tilbud.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Henrik Begby Andersen, Daglig leder, DIBS AS.

E-post: henrik.andersen@dibs.no. Telefon: +47 98 08 66 66.

Om DIBS:

DIBS tilbyr Nordens største utvalg av enkle og sikre betalingsløsninger på nettet. Vi startet i 1998 og var da pionerer innen betalinger på
nettet – i dag er vi ledende i Norden. Vi var først med å nå en milliard transaksjoner og har i dag over 15 000 nettbutikker med en årlig
salgsverdi på over 100 milliarder kroner. Hvert år velger 2 500 nye nettbutikker våre løsninger. Våre 100 medarbeidere i Danmark, Sverige og
Norge jobber hver dag for å gjøre det enkelt å ta betalt på nettet. 


