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SHOOT. Amanda Mattson
(til venstre) og modellen
Stephanie Cam gjør fotoopptak i Nellys hovedkontor i
Borås. Daglig legges rundt
300 nye bilder ut på Nellys
nettbutikk.
Foto: Øyvind Elvsborg

n

Partyjenter gir nettsuk
mote

Partyjenter med lite bud
sjett og hyppige klesskift
har gjort Nelly.com til en
av Nordens største nett
butikker.
iNger lise Hammerstrøm
borås, sverige

–I

t’s all about party, sier
Emina Alivodic.
Sjefdesigneren
for

svenske Nelly.com tegner et
klarere
bilde
av
Nellys
målgruppe: Hun er mellom 18 og
22 år, liker å feste, er selvsikker,
sexy og flørtende. Hun investerer
gjerne i tidløse plagg, en veske,
klokke eller et par jeans, men det
skal òg være mulig for henne å
handle plagg for 200–300 kroner,
hvis hun har det til overs. I
tillegg vil hun ha det kjapt levert
på døren, forklarer Alivodic.
Designeren behøver ikke engang
kaste et blikk på powerpointen
hun har satt opp i et av hoved-

kontorets møterom. Nelly.coms
styrke er ifølge ledergruppen at
den kjenner kundene sine godt.
Tar risiko på kundens vegne
Da Nelly.com startet opp i 2004,
var markedet for klær på nett
lite. Kunden stolte ikke på aktørene, postoppkrav fremsto som
komplisert, og det var fare for at
varen ikke innfridde forventningene. Til å begynne med satset
derfor grunnlegger Jarno Vanhatapio på undertøy. Forsendelsene
kom i små pakker som fikk plass

i postkassen, og dermed fikk
kundene varene rett hjem. I takt
med kundenes økende tillit til
netthandel økte også sortimentet. I dag tilbyr Nelly.com
moteklær og tilbehør fra 850
forskjellige merker, inkludert
sine egne. De sender til 80
forskjellige land, og har en
forventet omsetning på en
milliard svenske kroner i 2014.
Administrerende
direktør
Magnus Månsson tror mye av
suksessen skyldes at de våger å
ta risikoen kundene ikke vil ta.

– Vi får spørsmålet fra bankere
hele tiden – hvordan vi har råd
til gratis returordning. Fordi det
er mer lønnsomt for oss å ta den
risikoen med de utgiftene det
medfører, enn at vi risikerer at
kunden ikke handler hos oss
fordi kjøpsvilkårene er kompliserte, forklarer Månsson.
Basert på et eget researchteam
bestående av fire heltidsansatte,
holder Nelly.com seg kontinuerlig oppdatert på hva kundene i
de ulike landene ønsker.
– Det er forskjell på hvordan

HAMANGSKOGEN 60

Lyse lokaler på Hamang i Sandvika
til leie på ca 1.685 kvm. Gjennomført
god standard, med gode tekniske
løsninger. Rimelig leie – ledig nå.
• Lyse og fine lokaler – klar til innflytting
• Areal ca 1.685 kvm
• Enkel adkomst med bil fra E18/E16,
10 min gange til Sandvika togstasjon,
gode bussforbindelser
• Gode eksponeringsmuligheter mot E16
• Godt med parkeringsdekning
• Fjernvarme/fjernkjøling, cat 5
• Dagens løsning gir ca 75 arbeidsplasser,
kan tilpasses opptil 120

Hamangskogen 60 ble oppført i 1987 og ligger på et høydedrag
med fritt utsyn over Sandvika. Det er gjennomgående god
standard og gode løsninger. Lokalene kan evt deles i to enheter.
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