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Två år med .eu-domänen:

.eu – Populär och prisvärd
I november 2005 togs den första förhandsbokningen av .eu-domänen emot. Idag, drygt
två år senare, är 2,8 miljoner domännamn registrerade och .eu har seglat upp som en
av de tio mest populära domäntyperna i världen. Loopia låter nu ännu fler prova på
.eu-domänen genom en permanent prissänkning på över 15 % till 49 kr inkl moms.
– Intresset bland våra kunder har ända sedan vi tog emot förhandsbokningar varit riktigt stort,
säger Jimmie Eriksson, kontorschef på Loopia i Västerås. Innan domänen släpptes helt fri tog
vi emot hela 9 000 förhandsbokningar, och utslaget på befolkningen har idag fler än var
hundrade svensk en egen .eu-domän.
– Allt fler ser behovet av en domän som täcker in hela den europeiska marknaden. Internet är
per definition gränsöverskridande och EU-samarbetet får större betydelse för oss alla för var
dag som går. .eu blir för många helt enkelt ett naturligt nästa steg efter den egna
landsdomänen.
– Alla skall ha möjlighet att skaffa sig ett eget domännamn, fortsätter Jimmie. Där är
prissättningen en viktig faktor. Redan innan dagens prissänkning erbjöd vi Sveriges lägsta
årsavgift för .eu-domäner. Riktigt låga priser på domännamn är alltså något vi kommer att
fortsätta med.
Vid beställning av ett domännamn hos oss ingår den kostnadsfria domäntjänsten LoopiaDNS.
LoopiaDNS är en avancerad men lättanvänd kontrollpanel som hjälper dig att hantera både
små och stora domänportföljer. Passa på att skydda ditt namn under .eu till Sveriges absolut
lägsta pris. Sök efter lediga domännamn på adressen www.loopia.se/domannamn/.
För mer information, kontakta;
Jimmie Eriksson, kontorschef, Loopia i Västerås, jimmie.eriksson@loopia.se
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