
Sportamore är framröstat till Årets Nätbutik 2018 i Sverige och Finland

Prisjakts medlemmar har återigen röstat fram Sportamore till Årets Nätbutik 2018 i kategorin Sport - i år både i Sverige och
Finland.

Varje år genomför Prisjakt en tävling för att kora respektive lands bästa nätbutik. I tävlingen får Prisjakts besökare rösta på den butik de tycker förtjänar
titeln Årets Nätbutik 2018 och för andra året i rad och totalt femte gången i historien har Sportamore röstats fram som vinnare i kategorin Sport i Sverige. I
Finland vinner Sportamore priset för första gången.

”2018 är ett spännande och händelserikt år för Sportamore där vi fortsätter att flytta fram vår position som sportbranschens mest kundorienterade företag.
En av årets viktigaste nyheter är att vi numera erbjuder alla invånare i Stockholm, Göteborg och Malmö gratis hemleverans på kvällstid. Vi har nyligen även
påbörjat utrullningen av smarta hemleveranser i Helsingfors och vi ser detta utnämnande som ett kvitto på att våra kunder verkligen gillar vår
servicemodell. Det är första gången som vi vinner priset i Finland, men i Sverige är det femte gången och andra året i rad vilket verkligen motiverar oss
att satsa ännu hårdare på service och upplevelse för att fortsätta överleverera på kundernas förväntningar” säger Joakim Friedman, vice VD på
Sportamore.

Informationen har distribuerats för publicering genom kontaktpersonen VD Johan Ryding ovan kl. 10.15 CET den 6 december 2018. 

För ytterligare information, besök www.sportamore.se eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens ledande och snabbast växande teknikbolag som säljer sportrelaterade produkter på nätet. 2017 omsatte koncernen 758
MSEK. I maj 2015 noterades Sportamore på NASDAQ Stockholm och har blivit flerfaldigt utnämnda till Årets Nätbutik, Årets e-handel samt vunnit pris som
Årets Kundtjänst. Under 2017 besöktes Sportamore och Sportamore Outlet av över 45 miljoner besökare. Sportamore säljer över 20 000 produkter från cirka
300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Sedan starten har Sportamore fokuserat på ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri
frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti. 
För mer information vänligen besök www.sportamore.se


