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PriceRunner.se – Sveriges näst smartaste sajt! 
 
PriceRunner.se har utsetts till Sveriges näst smartaste sajt av tidningen PC för 
Alla. 
– Fantastiskt kul! Hela idén bakom PriceRunner.se är just att hjälpa 
konsumenterna att göra smartare affärer, säger Victor Dahlborg, marknadschef 
på PriceRunner.se.  
 
PC för Alla har i sitt senaste nummer rankat de fem smartaste sajterna i Sverige. 
”Funktionalitet” har varit ledordet i juryns arbete. 
– Sajterna är inte de sexigaste, fräckaste, hippaste eller roligaste på nätet. Men de gör 
ditt och miljoner andras liv lite enklare, skriver Pontus Jeppsson på PC för Alla. 
 
PriceRunner.se kommer på andra plats och får av PC för Alla omdömet: 
 
”Få tjänster har gett så mycket makt till konsumenten som prisjämförelsesajterna. Med 
bara några knapptryck kan du inte bara hitta det bästa priset på en produkt, utan även 
hitta recensioner, skriva egna recensioner och läsa omdömen om återförsäljaren. Bäva 
månde oseriösa handlare! 
Det finns många bra prisjämförelsesajter där ute, men när PC för Alla gjorde en stor 
jämförelse i höstas blev Pricerunner bäst i test. 
Pricerunner, www.pricerunner.se 
Betyg, innehåll: 8 av 10 
Betyg, gränssnitt: 7 av 10” 
 
Smartaste sajten i Sverige är, enligt PC för Alla, det användardrivna uppslagsverket 
www.sv.wikipedia.org 
   

För mer information 
Victor Dahlborg, marknadschef Pricerunner, mobil 0709-25 35 95. 

 
Om PriceRunner 
PriceRunner är den ledande konsumentguiden för pris- och produktjämförelser. På ett och samma ställe listas de lägsta 
priserna, flest kundrecensioner och det största utbudet av produktinformation. Företaget har verksamhet i Sverige, 
Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Danmark, Österrike och USA. C:a 6 miljoner unika användare utnyttjar varje månad 
PriceRunners tjänst. Vi uppdaterar c:a 12 miljoner priser varje dag och jämför priser på produkter som TV-apparater, 
mobiltelefoner, digitalkameror, mp3-spelare, bärbara datorer och vitvaror, till bredband, resor och kontaktlinser. 
PriceRunner listar även – till skillnad från andra jämförelsesajter – priser från fysiska butiker. Företaget grundades 1999 
och har sitt huvudkontor i Stockholm. PriceRunner förvärvades i augusti 2004 av det amerikanska online-
marknadsföringsbolaget ValueClick, Inc. (Nasdaq: VCLK). För ytterligare information, vänligen besök 
www.pricerunner.com.  
 
Den här releasen innehåller uttalanden och spekulationer om framtida utveckling som kan komma skilja sig från 
verkligheten. För detaljerad beskrivning se Forward looking statement disclaimer på 
http://se.pricerunner.com/pressrum.html.  

 
 


