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Lyko finalist i Retail Awards utnämning till Årets e-
handel 
Idag publicerades nyheten att Lyko Group AB (publ) har nominerats som en av tre 
finalister i kategorin Årets e-handel i Retail Awards 2018 som avgörs den 21 maj i 
Stockholm.  

Motiveringen från juryn lyder:  

”Värdet av att ha en supersnabb sajt kan inte nog betonas. Du har inte många sekunder på 
dig innan kunden ledsnar och drar vidare. På Lyko.se är det ingen risk för tålamodsprövande 
laddningstider. Startsidan landar blixtsnabbt i ditt fönster och blandar erbjudanden, 
produktförslag, artiklar, filmer och recensioner med en tilltalande balans. Användarresan är 
smidig där vägen till kassan är fri från trösklar och onödiga mellanlandningar. Lykos 
försäljning på nätet under 2017 ökade med 27 procent.” 

Retail Awards arrangeras av Svensk Handel och branschtidningen Market för att uppmuntra 
till nytänkande, kvalitet och för att lyfta framgångsexempel inom detaljhandeln.  

”Vi är givetvis mycket stolta att vi är nominerade som en av tre finalister till detta pris. Det är 
ett bevis på att vårt långsiktiga arbete med både teknisk utveckling och affärsutveckling 
fortsätter att skörda framgångar. Det är också ett resultat av ett lyckosamt samarbete med 
Avensia som varit delaktiga att leverera den snabba och responsiva sajt som vi vet att 
kunderna uppskattar. Under 2017 har vi därutöver arbetat hårt med att underlätta 
användarinteraktionen genom recensioner, inbyggda supportfunktioner och en egen social 
plattform, vilket stärker vår position och hemsida som en plats för inspiration, nyheter och 
unika värden”, säger Joanna Hummel, VD för Lyko. 

För mer information vänligen kontakta: 

Joanna Hummel, VD Lyko. 
070 286 26 82, joanna.hummel@lyko.se 

Om Lyko  

Lyko Group AB (publ) är en hårvård- och skönhetspecialist med ambition att förändra 
branschen. Vi har vårt ursprung i den professionella hårvården. Med marknadens bredaste 
sortiment online, integrerade butiker och salonger inspirerar och guidar vi kunden till sitt 
bästa jag. Koncernen driver webbplatserna Lyko.se och Lyko.no samt 39 butiker i Sverige och 
Norge, varav 39 har tillhörande salonger. Verksamheten sysselsätter närmare 500 personer. 
Lyko är noterat på First North Premier. Avanza Bank är bolagets certified adviser. Besök 
www.lyko.se för mer information. 


