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Genom att kombinera vitvaror, hemelektronik och möbler i en och samma butik, skapas nu ett unikt 

butikskoncept i Arvidsjaur. Elon Ljud&Bild, Elon och Em home förenas i en och samma butik, något som är 

unikt för Sverige och ett led i en satsning på nytänkande utifrån kundens behov. Den nya butiken öppnar under 

v. 46 
 
”Hösten 2018 köpte vi Em home och hade redan då en vision om att kunna kombinera erbjudanden i våra kedjor. Vi har sedan 
tidigare i år ett nära samarbete med Elon och därför är det glädjande att se att detta nya koncept nu sjösätts. Det är unikt på 
marknaden och kunden har möbler, vitvaror och hemelektronik på ett ställe.” säger Anneli Sjöstedt, VD på Electra. 
 
Electra, som äger Elon Ljud&Bild (tidigare AudioVideo) och Em home, inledde tidigare i år ett nära varumärkessamarbete  med 
Elon. I samarbetet läggs även fokus på inköp och logistik som skapar nya möjligheter till integration, som butikerna i Arvidsjaur 
nu gör. 
 
”Genom samarbetet med Electra kommer vi att skapa Nordens största fackhandelskedja för hemelektronik och vitvaror,” säger 
Stefan Lebrot på Elon. ”Men som butiksammanslagningen i Arvidsjaur visar så är vårt samarbete inte begränsat till vissa 
områden utan öppnar även för nytänkande tillsammans med exempelvis inredningskedjan Em home.” 
 
Butiken räknar med att den sammanslagna butiksytan på 1300 kvm kommer att effektivisera administration och skapa ett mer 
attraktivt erbjudande som möter den lokala efterfrågan.  
 
”Såväl Elon, som Elon Ljud&bild och Em home består av lokala eldsjälar runt om i Sverige som alla är experter på den lokala 
ortens behov och därför är vi så enormt glada i Arvidsjaur att vi nu kan lansera den här unika lösningen tillsammans,” säger 
Mathias Norberg, butiksägare Elon i Arvidsjaur. ”Det har alltid handlat om vad som bäst möter det som kunden vill ha och om 
detta faller väl ut här i Arvidsjaur kanske vi få se fler spännande lösningar på andra orter.” 
 
Den nya butiken öppnar v 46 och fram till öppningen kommer det arbetas med både skyltning och butikens utformning för att 
så långt det är möjligt dra nytta av fördelarna med de tre butikernas erbjudande.  
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Anneli Sjöstedt, VD och koncernchef för Electra Gruppen, mobil 070-525 84 59 
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Bild: Anneli Sjöstedt, VD och koncernchef för Electra Gruppen 
 

Hämta fler bilder här  

https://www.electra.se/press/bildarkiv/

