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Kristina Wärmare ny PR- och
kommunikationschef för NetOnNet
Måndagen den 16 september tillträdde Kristina Wärmare som ny PR- och
kommunikationschef för NetOnNet, och ersätter därmed Nora Ay som lämnar
sin tjänst efter 19 år inom koncernen.
Kristina har över 20 års erfarenhet inom PR, kommunikation och marknadsföring. Under de senaste
två åren har hon ansvarat för att starta upp Göteborgsregionens nya mässanläggning Åbymässan,
och var dessförinnan under närmare tolv år marknads- och kommunikationschef för Bjurfors.
– Jag har på kort tid fått se hur NetOnNet arbetar - stort kundfokus, flexibilitet och effektivitet
genomsyrar hela verksamheten och skapar stor potential för fortsatt utveckling. Jag brinner för att
skapa tydliga värden, driva affär, skapa tillväxt och bidra till att kärnverksamheten når sina
övergripande målsättningar. Det känns väldigt spännande att få kliva in i en organisation med ett
framåtlutat ledarskap, snabba beslutsvägar och en så tydlig målsättning om att växa sin affär, säger
Kristina Wärmare, ny PR- & kommunikationschef för NetOnNet.
Under 2018 tog NetOnNet marknadsandelar och stärkte sin lönsamhet. Planen för 2019 och framåt
är full med nya spännande projekt och kundfrämjande initiativ, som ger verksamheten bästa
förutsättningar för fortsatt tillväxt. Detta behöver paketeras och kommuniceras såväl internt som
externt, så att det blir ännu enklare att handla hemelektronik hos NetOnNet.
– Med Kristina får vi in en person som med nya ögon kan bidra till NetOnNets utveckling- och
framtidsresa med såväl extern som intern kommunikation. Vi är övertygade om att Kristina kommer
att vara ett fantastiskt tillskott för vår organisation och önskar henne varmt välkommen till oss och
till en bransch full av möjligheter, säger Carola Tiberg, marknadschef för NetOnNet.
Den senaste tiden har NetOnNet investerat mycket i sina medarbetare och i ledarskap, något som är
viktigt för NetOnNets långsiktiga affärsutveckling. Bland annat har företaget utbildat sina ledare och
lanserat en ny karriärsida för att locka de bästa kandidaterna på marknaden.
– Vi är mycket glada över att Kristina, som med sin gedigna bakgrund inom bland annat PR och
kommunikation har tackat ja till uppdraget hos oss. Kristina har de egenskaper vi sökte och jag är
övertygad om att hon kommer att utveckla vårt PR- och kommunikationsarbete, säger Susanne
Holmström, vd NetOnNet.

NetOnNet – Direkt från lagerhyllan
Sedan 1999 säljer NetOnNet hemelektronik från både egna och välkända varumärken direkt från lagerhyllan.
Vårt fokus är att förenkla allt vi kan för att erbjuda hemelektronik billigare än andra. Det är mottot för hela
NetOnNet och grundar sig i vårt unika självbetjäningskoncept. Kunderna ska välja NetOnNet, inte bara för att vi
har låga priser, utan även för att vi gör det enklare, ärligare och med fokus utifrån kunden själv. Det är så vi
skapar mervärde och en stark relation med våra kunder. NetOnNet säljer till konsumenter och företag genom
e-handel och 32 Lagershoppar i Sverige och Norge. Vårt huvudkontor ligger i handelsstaden Borås.
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