Elgiganten har solgt markant flere ventilatorer og aircondition-produkter i maj i år sammenlignet med samme måned sidste år.
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Hedebølgen giver
historiske tilstande:
Ventilator-salget steg
over 300 procent
Varmerekorderne faldt på stribe i maj måned og i Elgiganten blev det også
historiske tilstande. ”Vi har aldrig haft så stort et salg af ventilatorer og
aircondition-produkter,” siger salgschefen.
Maj måned har været præget af særdeles godt vejr og skyhøje temperaturer
over hele landet, og at danskerne har haft mere end almindeligt behov for
at holde sig kølige i sommervarmen er noget man absolut har mærket i
Elgiganten.
”Vi har aldrig set så stort et maj-salg af ventilatorer og aircondition-

produkter før. Det har været helt vildt. Facit for måneden viser en stigning i
ventilator- og aircondition-salget på over 300 procent sammenlignet med
samme måned sidste år," siger salgschef for småelektriske varer i
Elgiganten, Jesper Marquardsen.
Stor efterspørgsel i hele Norden
Også i resten af Elgiganten-koncernens butikker rundt om i Norden har
salget af ventilatorer og aircondition været brandvarmt.
Totalt var salget af ventilatorer i hele Norden 444 procent højere i maj i år
sammenlignet med samme måned sidste år, og den mest markante stigning
fandt man i Finland, hvor der blev solgt 655 procent flere ventilatorer.
Stadig produkter på lager
Vejrudsigten viser, at hedebølgen kan fortsætte et godt stykke tid endnu, så
spørgsmålet melder sig naturligt nok: Er der risiko for at de nedkølende
produkter kan blive udsolgt?
”Vi har fortsat ventilatorer og andre aircondition-produkter på lager, men
man bør nok ikke vente for længe, hvis man vil sikre sig et produkt som let
kan nedkøle hjemmet, når temperaturen rammer de høje grader denne
sommer. Det kan være en god idé at bevæge sig til nærmeste butik før
naboen sikrer sig den sidste ventilator," siger Jesper Marquardsen hos
Elgiganten.

Elgiganten er Danmarks førende varehuskæde indenfor mærkevare-produkter i
hjemme-elektronik og hårde/hvidevarer. Elgiganten blev etableret i Danmark i
1996 og har i dag over 2.000 medarbejdere fordelt på 37 varehuse landet over
samt en af landets største internetbutikker på Elgiganten.dk.
Elgiganten A/S omsatte i regnskabsåret 2016/17 for i alt 5,9 milliarder danske
kroner.
Elgiganten A/S indgår i Elkjøp Nordic-koncernen. Der er i Norden i alt 425
varehuse og ca. 10.000 medarbejdere. Alle nordiske varehuse forsynes fra det
over 100.000 kvm store centrallager i Jönköping, Sverige. Elkjøp-koncernen ejes
af britiske Dixons Carphone
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