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Qliro Groups butiker prisade  
Pressmeddelande, Stockholm, 3 december 2015 

 

Qliro Group AB (publ) meddelade idag att Lekmer och CDON är vinnare i Prisjakts utmärkelse 

”Årets Nätbutik 2015” samtidigt som Tretti utsetts till ”Årets e-handlare 2015” av 

PriceRunner.  

  

”Årets Nätbutik” är tävlingen där jämförelsetjänsten Prisjakts medlemmar och besökare röstar 

fram sina svenska favoritbutiker under det gångna året. I årets tävling vann Lekmer kategorin 

”Leksaker, barn och baby” och CDON vann kategorin ”Film, spel och bok”.   

 

När konsumenterna på PriceRunner.se utsåg 2015 års bästa e-handlare stod Tretti för nionde 

gången som vinnare inom kategorin ”Vitvaror”.  

 

Paul Fischbein, VD och koncernchef för Qliro Group, kommenterar: ”Det är fantastiskt roligt att 

Qliro Groups butiker återigen rankas som Sveriges bästa nätbutiker av svenska konsumenter. 

Utöver CDON, Tretti och Lekmer utsågs även Nelly tidigare i år av Internetworld till årets bästa 

e-handelssajt i Sverige. Vi är naturligtvis stolta över alla dessa fina utmärkelser. Våra butiker 

arbetar kontinuerligt för att stärka kundupplevelsen och dessa utmärkelser är ett kvitto på att 

kunderna uppskattar arbetet. Nu fortsätter vi satsa för att leverera ännu bättre service till våra 

kunder.” 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Qliro Group ska offentliggöra enligt lagen 

om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. 

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2015 klockan 15:00 CET. 

 

 

För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta: 

Paul Fischbein, VD och koncernchef 

Tfn: +46 (0)10 703 20 00 

 

Frågor från press, investerare och analytiker: 

Erik Löfgren, kommunikationschef                                                  

Tfn: +46 (0) 700 80 75 06 

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

 

Om Qliro Group 

Qliro Group är en ledande e-handelskoncern i Norden. Sedan starten 1999 har gruppen utökat 

och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e-handelsaktör inom 

konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer, Nelly (Nelly.com, 

NLYman.com, Members.com), Gymgrossisten (Gymgrossisten.com/Gymsector.com, 

Bodystore.com, Milebreaker.com) och Tretti. I koncernen ingår även betaltjänsten Qliro. Under 

2014 genererade gruppen fem miljarder kronor i intäkter. Qliro Groups aktier är noterade på 

Nasdaq Stockholms Mid-caplista under kortnamnet ”QLRO”. 


