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Pokémon-feber: Salget
af Powerbanks er
næsten fire-doblet
Spillet Pokémon Go er ikke kun ekstremt populært, det dræner også dit
mobilbatteri på rekordfart. Nu mærker man en eksplosiv stigning i salget af
powerbanks og ekstrabatterier.
Nintendo-spillet Pokémon Go har taget verden og Danmark med storm, og
mens spillernes fritid fyldes op med jagten på virtuelle dyr, løber

mobilbatterier tør for strøm på rekordfart.
- Pokémon Go-spillet kræver meget af din mobil og tapper dermed batteriet
for strøm relativt hurtigt. Det skyldes blandt andet at skærmen, GPSenheden og kameraet er i brug på samme tid. Er man en ivrig Pokémonjæger vil man derfor opleve, at man har brug for påfyldning af strøm
regelmæssigt, siger salgschef for tele i Elgiganten, Michael West.
Og netop det har ivrige Pokémon-spillere helt sikkert også erfaret, for nu
tømmes butikkerne for ekstrabatterier til mobilen, også kaldet powerbanks.
Elgiganten har i adskillige varehuse rundt om i landet haft næsten en
firedobling i salget af powerbanks de sidste to uger sammenlignet med de
samme 14 dage sidste år.
Fire-dobling af salget: Butikshylderne er næsten tomme
- Der har været en betydelig stigning i interessen for ekstrabatterier til
mobiler, og mange steder er hylderne nu næsten tomme. Totalt set er
salget fordoblet i forhold til sidste år, og enkelte steder har efterspørgslen
været helt vanvittig. Jeg fik for eksempel et opkald fra en af vores butikker i
Århus der kunne melde, at salget hos dem var firedoblet, siger Michael
West.
Han har også lagt mærke til, at Pokémon-spillerne især går efter de større
batterimodeller.
- Powerbanks kan man få i alle former og størrelser, og hvis man regner
med, at man har brug for meget strøm mens man er på farten, så kan det
være smart at gå efter de varianter, der har mest mulig kraft i sig. Mange af
de Pokémon-spillere, der har været forbi os, har også gjort netop det, og får
dermed tid til at jagte endnu mere, siger salgschefen.
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