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Nordens største e-handlere skaber E-handelsdagen for at skyde 

julesalget i gang 
Pressemeddelelse, Malmö 14 november 2013 
 
Inspireret af det amerikanske “Cyber Monday” og “Black Friday”, har de førende spillere 

inden for e-handel i Norden besluttet at fejre starten på julesæsonen ved at promovere én 

dag udelukkende dedikeret til online-shopping. Den første nordiske E-handelsdag vil i år finde 

sted fredag den 29. november, og på denne dag vil online forhandlere fra forskellige 

kategorier give kunderne mange spændende specialtilbud. 

 

“Cyber Monday” er kendt for at være årets største shoppedag online i USA. På dagen skyder 

adskillige e-handlere julehandelen i gang ved at tilbyde en masse rabatter på deres produkter, 

der kun gælder for denne ene dag. For første gang inden for e-handel vil denne éndags-event 

finde sted i Norden, når adskillige af de største spillere på tværs af de nordiske lande i 

fællesskab lancerer E-handelsdagen. Den valgte dato begivenheden er fredag den 29. 

november. I løbet af 24 timer vil e-handlerne begejstre deres kunder med specialtilbud og 

yderligere rabatter på en bred vifte af forskellige produktkategorier. 

 

På den første årlige nordiske E-handelsdag vil køberne få mulighed for at finde tilbud på 

produkter inden for mode, bøger, elektronik og legetøj. En række af de største e-handlere i 

Norden har besluttet at deltage i begivenheden, deriblandt CDON.com, Zalando.dk, Nelly.com, 

Tretti.dk, Bodystore.dk, Room21.dk, og Lekmer.dk. 

 

Med julesæsonen lige om hjørnet, har analysefirmaet HUI netop offentliggjort en undersøgelse 

der viser, at forbrugerne i år forventer at bruge et rekordstort beløb på at købe deres julegaver 

online. Da handel på nettet er en bekvem måde at købe gaver på, vil der i de kommende år 

være flere og flere, der vælger at foretage en større del af deres juleindkøb online. At købe 

gaverne online er et bekvemt alternativ sammenlignet med at skulle forholde sig til trafik, 

parkering og overfyldte butikker, for at foretage de samme køb. Som et nyt fænomen i Norden 

giver E-handelsdagen kunderne mulighed for at købe julegaverne på en bekvem måde, samtidig 

med at man kan glæde sig over mange fantastiske tilbud denne dag. 

 

Ifølge udtalelser fra Paul Fischbein, CEO hos CDON Group og Michael Lindskog, Regional Head 

hos Zalando, ser e-handlerne frem til at præsentere deres kunder for fantastiske 

kampagnetilbud i løbet af den første årlige E-handelsdag. 

 

I USA finder “Cyber Monday” sted på mandagen efter Thanksgiving – i år for 9. gang. I Europa 

eksisterer Cyber Monday som fænomen i Tyskland, Frankrig, Portugal og i Storbritannien, hvor 

dagen også kaldes Mega Monday. Derudover har Kinas udgave a ”Cyber Monday” netop fundet 

sted d. 11. november og eksperter inden for industrien vurderer, at den samlede 

transaktionsværdi inden for disse 24 timer i år oversteg 8.2 milliarder amerikanske dollars. 

Dette kan sammenlignes med en vurderet omsætning på 1.46 milliarder amerikanske dollars på 

Cyber Monday i USA i 2012. 

 

For yderligere information, besøg www.cdongroup.com, eller kontakte: 
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Fredrik Bengtsson, kommunikationschef   

Tfn: +46 (0) 700 80 75 04 

E-post:  press@cdongroup.com, ir@cdongroup.com 

 
 
Om CDON Group 

CDON Group er den førende e-handel gruppe i Norden. Siden starten i 1999 har koncernen 

løbende udvidet sin produktportefølje og er nu den førende e-handlere indenfor 

Underholdning (CDON.COM, Lekmer.com) Mode (Nelly.com, Members.com), Sport & Sundhed 

(Gymgrossisten.com, Bodystore.com, Milebreaker.com) og Hjem & Have (Tretti.com og 

Rum21.se). I 2012 genererede koncernen 4,5 milliarder i omsætning. CDON Group er noteret 

på NASDAQ OMX Stockholm Mid-cap listen under ticker "CDON". 


