Pressemelding 17. september 2009

Dustin home lanseres i Norge
Dustin, Nordens ledende e-handelsbedrift innen IT og hjemmeelektronikk, tar neste steg i
sin ekspansjon og åpner i dag offisielt Dustin home i Norge(www.dustinhome.no). Norske
konsumenter kan nå handle IT og hjemmeelektronikk fra samme e-handelsplattform som
Dustin home benytter i Sverige og i Danmark. Produktutvalget er tilpasset etterspørselen
på det norske markedet.
Dustin ble grunnlagt for 25 år siden (1984) og er en av Nordens mest fremgangsrike og stabile
bedrifter innen IT, hjemmeelektronikk og e-handel. Dustins konsept for fremgang bygger på å
alltid ha ett stort antall produkter i lager, kombinert med et effektivt logistikksystem som
resulterer i raske leveranser. Fra og med nå finnes Dustin home også i Norge.
-

Vår etablering i Norge er et viktigt steg for oss. Takket være denne kan vi nå utnytte
vår organisasjon mer effektivt og vi kan dermed gi våre kunder i Danmark, Norge og
Sverige ennå flere gode tilbud, sier Per Eriksson, administrerende direktør og
konsernsjef på Dustin.

Dustin lagerfører over 170 000 artikler og 900 varemerker i et 20 000 kvadratmeter stort
logistikksenter i Stockholm.
-

Vi åpnet et nytt, moderne logistikksenter i oktober 2008 som fort kan betjene hele det
nordiske markedet. Sikker leveranse er en avgjørende faktor ved e-handel og vi vet at
Dustins sikre og raske leveranser utgjør en trygghet for våre kunder, sier Per Eriksson.

I samband med at Dustin home lanseres i Norge har bedriften bygd opp en organisasjon innen
salg, markedsføring og kundesupport for å bistå det norske markedet.
-

Produktutvalget er tilpasset den lokal etterspørselen, vi ser for eksempel et stort sug
etter PC’er der kunden velger komponenter selv, sier Per Eriksson.

Dustinhome.no har samme oppbygning som den svenske og danske websiden, med stor
fleksibilitet, sikkerhet og med enkle prosesser. For å sikre trygghet ved betalinger på nettet
har dessuten flere unike betalningsløsninger blitt utviklet.
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