
Apotea Årets Nätbutik för tredje året i 
rad 
Apotea, Sveriges enda renodlade nätapotek, har av prisjämförelsesajten Prisjakts användare röstats fram 

till ”Årets Nätbutik 2016”. Det är tredje året i rad som Apotea kammar hem ett av näthandelsbranschens 

allra finaste priser.  

Apotea blev Årets Nätbutik 2016 och förutom storpriset tog Apotea även hem vinsten i Skönhetskategorin samt 

Bäst Kundservice 2016. 

”Vi är fantastiskt glada och stolta över att för tredje året i rad koras till Årets Nätbutik av våra kunder. Jag läser 

våra omdömen som kommer in via Prisjakt varje dag och det är oerhört glädjande att våra kunder är så nöjda 

med vår tjänst. Det här är ett av de finaste priser vi kan få och det är extra roligt att vi även tilldelats pris för Årets 

Kundservice” säger Pär Svärdson, VD Apotea. 

Årets Nätbutik är Prisjakts årliga konsumenttävling där användare och besökare röstat fram sina favoriter på nätet 

sedan 2011. I år var 3 800 nätbutiker nominerade i olika kategorier baserat på produktutbud. Huvudpriset Årets 

Nätbutik tilldelas den butik som får flest röster totalt. Prisjakt skänker årligen en krona per röst som kommit in i 

tävlingen till välgörande ändamål. Det resulterade i år i en check på 100 000 kronor till Rädda Barnen. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Pär Svärdson, VD Apotea.se, tel. 070-4974237, mail: par@apotea.se 

 
Om apotea.se 

Apotea.se är Sveriges första fullsorterade apotek som bara finns på nätet. Apotea.se har det största sortimentet, 

över 12 000 receptfria varor och 5 000 receptbelagda läkemedel för människor och djur, och de lägsta priserna 

enligt HUI. Med snabba leveranser och rådgivning via mail, chatt och telefon underlättar vi vardagen för våra 

kunder. Apotea.se var först med att få Läkemedelsverkets tillstånd att bedriva apotek på nätet 2011. Sedan dess 

har försäljningen ökat från ca 11 Mkr till prognostiserat närmare en miljard 2016. Apotea.se har drygt 250 

anställda, varav 35 st på kontoret i Stockholm och 215 st i logistiken i Morgongåva. För mer information 

se: apotea.se. 
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