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BLACK FRIDAY FICK NOVEMBER ATT RUSA
November var en mycket bra månad för hemelektronikbranschen. Det totala försäljningsvärdet för
månaden var 22 procent högre än november 2016. Detta ledde till att den ackumulerade försäljningen under årets första 11 månader ökade till plus sex procent jämfört med motsvarande period
förra året. Försäljningen av TV-skärmar ökade med 18 procent, och av stora TV-skärmar med hela
24 procent, under november månad, jämfört med november 2016. Mobiltelefoner ökade med tre
procent under månaden vilket bättrade på det ackumulerade värdet för årets månader till minus
sex procent. Spelkonsoler och actionkameror sålde också bra under november och visar bägge en
ökning på 14 procent för årets första 11 månader. Försäljningen av laptops visar däremot en vikande
försäljningstrend och ligger ackumulerat på minus 16 procent, jämfört med året innan.
- Den stora vinnaren under november var dock surfplattan med en ökning på 40% jämfört med
november 2016. Det är svårt att dra någon annan slutsats än att Black Friday verkligen slog igenom i
år, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen.
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Diagrammet ovan visar den ackumulerade försäljningen sedan januari 2017 av sju produktgrupper samt totalt försäljningsvärde.
Statistiken avser produkter i antal utom för totalen som avser värde. Diagrammet visar den procentuella förändringen för perioden,
jämfört med motsvarande period 2016.
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KONTAKT

ElektronikBranschens snabbindex redovisar varje månad försäljningen hos
föreningens medlemmar och ger en därigenom en kontinuerlig
bild av marknadsutvecklingen inom elektronikbranschen. Deltagande handlare:
Audio Video, Elgiganten, Euronics, Media Markt och NetOnNet.
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