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Stockholm, den 13 juni 2011

Telenor öppnar shop-in-shop hos MediaMarkt
Telenor inleder ett samarbete med MediaMarkt som innebär att mobiloperatören
öppnar egna så kallade ”shop-in-shop” på elektronikkedjans telekomavdelningar.
Konceptet införs på 16 varuhus runt om i Sverige med minibutiker som är bemannade
med Telenors egen säljpersonal.
Telenors minibutiker bemannas av minst två personer och förläggs i anslutning till
telekomavdelningarna inne på MediaMarkts varuhus. Totalt sett får 16 varuhus, från Malmö till
Uppsala, en så kallad Telenor shop-in-shop. Pilottester som genomfördes på MediaMarkts varuhus
mellan november 2010 och januari 2011 visade ett mycket positivt mottagande från kunderna,
vilket resulterat i att samarbetet nu formaliseras.
–

Våra säljare är specialister på mobiltelefoni och mobilt bredband och pilottester
visade att kunderna verkligen uppskattade konceptet och vår kunniga personal. Det
var tydligt att både MediaMarkt och Telenor gynnades av samarbetet, så vi hoppas
mycket på det här projektet, säger Martin Barden, försäljningsansvarig inom
affärsområdet Konsument, Telenor Sverige.

MediaMarkts svenska varuhus har ungefär 15 miljoner besökare varje år. Detta är första veckan
med alla shop-in-shop på plats. Som en följd av samarbetet kommer Telenor att rekrytera 30 nya
medarbetare.
–

Det är glädjande att vi kan intensifiera samarbetet med en partner som, precis som
MediaMarkt, är fokuserade på tillväxt och nytänkande. Här tror vi på positiva
synergieffekter, säger Johan Rosenblom, marknadschef på MediaMarkt.

Telenor shop-in-shop är bemannade av personal från Telenors eventförsäljningsdel, Telenor
First, som har tydligt fokus på upplevelsebaserad försäljning.

Journalister når Presstjänsten på 08-41 00 75 55 eller press@telenor.com
Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av
landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de
över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 11 304 miljoner kronor (2010) och cirka 2200
anställda. Läs mer på: www.telenor.se
Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och
media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har
koncernen 39,6 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 10 marknader. Telenorkoncernen är en av världens största mobiloperatörer med 120 miljoner mobilabonnemang i sina
konsoliderade verksamheter (Q1 2011), en årsomsättning på 95 miljarder norska kronor (2010) och
cirka 32 900 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com
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