
   
 

 

10. september 2018 

Black Friday: Ny salgsrekord i vente 
 
Black Friday, der i år er 23 november 2018, forventes at blive endnu en massiv 

rekorddag for handel i Danmark i både webshops og fysiske butikker. 

 

"Vi mærker det allerede nu. Vi kan blandt andet se, at butikkerne er i fuld gang med at 
forberede sig til årets største udsalgsdag Black Friday.  Sammenlagt forventer vi, at der 
kommer flere Black Friday tilbud og højere rabatter denne gang, og at Black Friday 
bliver bedre end de foregående år, ” siger Martin Andersen, direktør for PriceRunner i 
Danmark. 
 

PriceRunner er Danmarks største product og prissammenligningstjeneste med mere 
end 1,6 millioner brugere, der hver måned sammenligner produkter og priser på 
produkter fra de knapt 7000 butikker, der findes på PriceRunner. 
 

Black Friday er den største udsalgsdag 

 

"Black Friday bliver en vild og voldsom udsalgsdag. PriceRunner forventer, at det 

samlede salg vokser med 20% i år. Black Friday vil fortsætte med at befæste sin 

position som årets største udsalgsdag. Mange butikker tyvstarter Black Friday og 

fortsætter weekenden over, og det betyder reelt at der nu er tale om en hel Black 

Friday udsalgsuge, ” siger Martin Andersen fra PriceRunner. 

 

Sidste år fortsatte Black Friday med at vokse, selvom væksten var lavere end 2016.  

Samlet købte danskerne for 2,11 milliarder kroner på Black Friday og hele Black Friday 

ugen var den største nogensinde i dansk online handel. Det sås tydeligt i antallet af 

gange, vi brugte vores dankort i løbet af Black Friday: Det var 46 procent højere end i 

2016.  

 

"Der vil være masser af produkter med store rabatter på dette års Black Friday udsalg. 

Men Black Friday får konkurrence fra Singles Day 11. november - en ny indkøbsdag 

inspireret af Kina, der vokser kraftigt som udsalgsdag i Danmark, " siger Martin 

Andersen. 

 

 

Voldsom trafikvækst 
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PriceRunner er Danmarks største produkt- og prissammenligningstjeneste, og har ved 

de seneste Black Friday udsalg oplevet voldsom vækst i antallet af danskere, der skulle 

finde gode Black Friday tilbud og tjekke om tilbuddene nu også var så gode inden de 

handlede. 

 

"Vi forventer at mere end 1 millioner danskere bruger www.pricerunner.dk i løbet af 

Black Friday ugen og alene 600.000 vil bruge PriceRunner på selve Black Friday 23. 

november. Det er helt vilde trafiktal, men vi er forberedt på at klare presset,” siger 

Martin Andersen. 

 

Det er vigtigt at sammenligne priser på Black Friday, da nogle butikker får tilbuddene 

til at se bedre ud, end de virkelig er.  

 

PriceRunner forventer, at Black Friday bliver årets største udsalgsdag og at november 

overtager positionen som årets største shopping måned. En titel, som tidligere tilhørte 

julemåneden december. 

  

PriceRunner har lavet en særlig Black Friday side, hvor forbrugerne nemt kan finde 

de butikker, der har Black Friday udsalg. Siden findes her 

https://www.pricerunner.dk/black-friday/index.html  

Kontaktperson 

Martin Andersen 

Country Manager, PriceRunner Danmark 

+45 28 29 50 07 

Martin.andersen@pricerunner.com 

Om PriceRunner 

 

PriceRunner er den største uafhængige pris og produkt sammenligningstjeneste i 

Danmark med mere 1,3 millioner produkter. Vi sammenligner priser fra 6.500 butikker 

i 27 lande, der alle leverer til Danmark. PriceRunner har samlet mere end 10 millioner 

besøg om måneden i de fire lande, som vi opererer i. 

 

Vi hjælper millioner af forbrugere til at finde bedre produkter og samtidigt spare penge 

gennem køb til billigste pris. På PriceRunner kan du sammenligne produkter, priser, 

specifikationer, læse professionelle produkttest og brugeranmeldelser af produkter og 

butikker. Virksomheden har 117 ansatte på kontorerne i Stockholm, Sverige og 

Nykøbing Falster, Danmark. 

http://www.pricerunner.dk/
https://www.pricerunner.dk/black-friday/index.html

