
Utemöbler toppar svenskarnas önskelista inför våren
Nu är våren här tycker svenskarna, i alla fall enligt Pricerunners sökstatistik. ”Utemöbler” och ”Studsmattor” är de produkter som ökar mest
bland sökningarna på Pricerunners sajt. Många vårrelaterade produkter som gräsklippare och högtryckstvättar har ökat med flera hundra
procent i sökningar den senaste tiden.  Det tyder på att svenskarna är köpsugna inför våren.

Pricerunners sökstatistik visar att det just nu råder trädgårdsfeber i landet. Många svenskar planerar även att köpa en ny grill.

– Det märks verkligen att svenskarna längtar till varmare och skönare väder. Antalet sökningar på utemöbler har ökat med nästan 700 procent från januari och
vi ser även att många är sugna på att köpa ett par nya solglasögon, säger Stefan Ny, marknadschef på Pricerunner.

Cyklar och mopeder är just nu mycket poplärt hos Pricerunner, men även andra fortskaffningsmedel som skateboards och rullskridskor tar sig in på topplistan
över de vårprodukter som svenskarna söker mest på.

– Trenden visar att svensken vill röra mer på sig och hitta andra resalternativ till och från jobbet. Många vill komma i form inför sommaren. De stigande
bensinpriserna kan också påverka valet av färdsätt till jobbet, säger Stefan Ny, marknadschef på Pricerunner.

Uppstickaren ”Solpaneler” har ökat markant sedan i fjol, vilket kan ha med svenskarnas ökande intresse för miljöfrågor och de ständigt omdebatterade
elpriserna att göra. Båttillbehör och golfutrustning har också en given plats på listan bland de produkter som svenskarnas vill köpa under våren.

Av de totalt 50 mest populära produkterna på Pricerunners sajt har 46 tydlig våranknytning. Här nedan följer de 20 mest populära vårprodukterna;

Plats Produkt Ökning jan-mars

1 Utemöbler 693 %

2 Studsmattor 512 %

3 Högrtyckstvättar 437 %

4 Gräsklippare 431 %

5 Mur och Marksten 421 %

6 Grillar 415 %

7 Solglasögon 401 %

8 Rullskridskor 381 %

9 Bildäck och Bilfälgar 365 %

10 Trädgårdsväxter 329 %

11 Skateboard 319 %

12 Mopeder och Mopedtillbehör 280 %

13 Cyklar och Cykeltillbehör 265 %

14 Utomhusbad 230 %

15 Trädgårdsverktyg 217 %

16 Luftkonditionering 215 %

17 Golf 204 %

18 Stugor och Friggebodar 203 %

19 Solpaneler 200 %

20 Båttillbehör 187 %

För mer information, kontakta gärna:
Stefan Ny, Marknadschef PriceRunner
E-post: stefan.ny@pricerunner.com  
Telefon: 070 99 46 51

Om sökordsrapporten
Sökorden samlades in i slutet av mars 2012 och grundas på sökstatistik på Pricerunner.se. Topplistan visar de 20 mest populära vårprodukterna och ökningen
i antalet sökningar, angivet i procent, under perioden januari-mars 2012. Varje vecka använder över en halv miljon svenskar Pricerunner (genomsnitt 2012,
källa ORVESTO Internet).

Om PriceRunner
PriceRunner är en tjänst för pris- och produktjämförelser och har verksamhet i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Danmark och Österrike. Ungefär
sex miljoner unika användare utnyttjar PriceRunners tjänst varje månad. Företaget grundades 1999 och har sitt huvudkontor i Stockholm. PriceRunner
förvärvades år 2004 av det amerikanska online-marknadsföringsbolaget ValueClick, Inc. (Nasdaq: VCLK). För ytterligare information, vänligen besök
www.pricerunner.se eller PriceRunners nyhetsrum.
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