Elgiganten holder kæmpe BLACK FRIDAY
Det amerikanske shopping-fænomen Black Friday vender tilbage for fuld styrke i
Elgiganten d. 28. november med vanvittige priser både online og i butikkerne.
Når kalenderbladet vendes til den 28. november er der lagt op til at gå shop-amok.
Her blænder Elgiganten nemlig op for den store tilbudsdag ”Black Friday”, der traditionen tro byder på vanvittige
tilbud til at kickstarte danskernes julehandel.
Traditionen kommer oprindeligt fra USA, hvor Black Friday altid bliver afholdt dagen efter Thanksgiving. Dagen har
traditionelt set markeret begyndelsen på julehandlen, og er kendetegnet ved, at detailhandlen tilbyder en række
varer, ofte begrænset i antal eller tidsrum.
”Vi er kendte for mærkevarer til lave priser, så selvfølgelig skal vi holde Black Friday i Elgiganten, hvor vi presser
priserne endnu længere ned og giver danskerne en god start på julehandlen,” siger adm. direktør Peder Stedal.

Både online og i varehuse
Som noget nyt er der både Black Friday i Elgigantens 29 varehuse og i netbutikken på elgiganten.dk.
”Vi holdt Black Friday sidste år på vores hjemmeside, og det var en kæmpe succes, der slog adskillige rekorder, så vi
har besluttet at udvide det i år, så vi også kommer til at have særlige Black Friday-tilbud i vores 29 varehuse landet
over,” siger Peder Stedal.
Der vil være forskellige tilbud henholdsvis online og i butikkerne. Der er både til natteravnene på Elgiganten.dk, hvor
Black Friday starter natten til fredag kl. 00.00, mens det starter ude i varehusene fredag formiddag kl. 10 med nogle
nye tilbud.

Black Friday skal være en overraskelse
Hvilke tilbud, der præcist bliver tale om holder Elgiganten dog tæt til kroppen indtil selve dagen.
”Vi vil gerne give vores kunder en rigtig fed oplevelse og en god overraskelse, når de klikker ind på hjemmesiden
eller vælger at tage ud i vores varehuse. Vi kan i hvert fald garantere, at der vil være noget for enhver smag,” siger
Peder Stedal.
Der vil være forskellige tilbud hhv. online og i butikkerne.
Elgigantens Black Friday starter online på elgiganten.dk natten til fredag kl. 00.00
Elgigantens Black Friday starter i butikkerne fredag kl. 10.00
Alle tilbuddene kan ses fra kl. 00.00 natten til fredag på www.elgiganten.dk
Elgiganten er en af Danmarks førende varehuskæder indenfor mærkevare-produkter i hjemme-elektronik og hårde/hvidevarer. Elgiganten blev etableret i
Danmark i 1996 og har i dag ca. 2.000 medarbejdere fordelt på 29 varehuse landet over samt en af landets største internetbutikker på Elgiganten.dk.
Elgiganten A/S omsatte i regnskabsåret 2013-14 for i alt 5 milliarder danske kroner. Elgiganten A/S indgår i Elkjøp Nordic-koncernen, der i regnskabsåret 2013/14
omsatte for i alt 26,9 milliarder norske kroner. Der er i Norden i alt 289 varehuse og ca. 9.200 medarbejdere. Alle nordiske varehuse forsynes fra det 100.000
kvm store centrallager i Jönköping, Sverige. Elkjøp-koncernen ejes af britiske Dixons Carphone.
ELGIGANTEN A/S – HOVEDKONTORET – ARNE JACOBSENS ALLÉ 16, 2 SAL, 2300 KBH S

