Direktesalg
– fremtidens salgsmetode

Velkommen til direktesalgsforeningen
Som bransjeorganisasjon for direktesalg
jobber vi for å gi våre medlemmer best
mulige vilkår på det norske, danske og
svenske markedet.
Utover å bistå våre medlemmer med
rådgivning og veiledning i deres daglige
arbeid spiller vi en aktiv rolle, når det
lages ny lovgivning på områder som har
betydning for våre medlemmers virksomhet.

Vi jobber for å gi de skandinaviske forbrukerne bedre kjennskap til direktesalg og opplever hvor stor betydning
bransjens omdømme har for en fortsatt
positiv utvikling. Derfor er det viktig at
våre medlemmer følger loven samtidig
som vi stiller store krav til etikk og moral.
Et medlemskap i Direktesalgsforbundet
ansees som et kvalitetsstempel på din
virksomhet. Da vil både forhandlere og
kunder trygt kunne engasjere seg i og
handle med din virksomhet.

På våre hjemmesider og de sosiale
media kan du følge vårt arbeid og få
mer kjennskap til vår forening. Du er
selvfølgelig velkommen til å ta kontakt
med oss hvis du har spørsmål eller bruk
for rådgivning, enten din virksomhet er
nyoppstartet eller veletablert.

Mulighetene i et medlemskap
Som bransjeorganisasjon er det naturlig for oss å utvikle
våre områder samtidig som vi hjelper våre medlemmer i
deres arbeid. Som medlem har du mulighet til å påvirke
agendaen og samtidig ta del i vår ekspertise samt få adgang til et enormt nettverk. Som medlem får du:
	Et omfattende nettverk med andre direktesalgsselskaper
	Adgang til rådgivning fra jurister og konsulenter med
mangeårig erfaring i bransjen
	Mulighet til å påvirke arbeidet med å synliggjøre
bransjen både på nasjonalt og europeisk plan gjennom
foreningens medlemskap i SELDIA (The Europan Direct
Selling Assocation)

	Gode kontakter med bransjens lovgivende myndigheter
	Mulighet til å få innflytelse på foreningens innputt til ny
lovgivning
	Oppdatering og veiledning i endrede vilkår innen direktesalg
	Support i forbindelse med pressehenvendelser i din virksomhet
	Mulighet for deltakelse i flere årlige arrangementer:
medlemsmøter, Skandinaviske DF- dager og Bransjefest

Det Skandinaviske samarbeidet
Norge, Sverige og Danmark har hver
sin medlemsorganisasjon innen direktesalg. Bransjens vilkår er litt forskjellig
fra land til land, til tross for vår nære
skandinaviske identitet og kultur, både
innen kjennskap til handelsformen,
lovgivning og forbrukernes vaner. Til
gjengjeld har vi et godt samarbeid på
tvers av landene og utveksler informa
sjon og kunnskap, likesom vi i fellesskap
arbeider for bransjens synlighet på det
skandinaviske plan. Med et medlemskap
i det relevante skandinaviske land er
din virksomhet derfor sikret adgang til
inngående kjennskap til bransjen. Derfor
har våre internasjonale medlemmer ofte
et medlemskap i alle tre land for å få
fullt utbytte av vår kompetanse.

Direktesalgsforbundet i Norge
Direktesalgsbransjen har i de senere
årene blitt en stor og betydelig bransje
i Norge. Dette er et resultat av flere års
målrettet og aktivt arbeid fra Direktesalgsforbundet.
Det er fortsatt mye som kan gjøres, først
og fremst innen lovgivning. Jo flere
direktesalgsselskaper som står sammen
og er aktive i både nasjonale og inter
nasjonale debattfora, desto større påvirkningskraft har vi.
Direktesalgsforbundet er en bransjeorga
nisasjon for selskap som jobber med
direktesalg. Det vil si personlige møter
utenfor tradisjonelle detaljutsalg.
Direktesalg sysselsetter mer enn 85 000
selgere/distributører i Norge og Direktesalgsforbundet har i dag 22 medlemmer.
Våre medlemsbedrifter tilbyr et bredt
spekter av produkter som for eksempel
kosmetikk, hudpleie, kosttilskudd, helse-
kost, husholdningsprodukter, rengjørings
produkter, kaffemaskiner, telefonabonnement etc. Bransjen omsatte for opp
mot 1,5 milliarder kroner i Norge i fjor,
og har hatt en økning på ca. 7 – 8 %
hvert år de siste fem årene.

Forbundets mål og hensikt er:
	Å ivareta medlemmenes interesser i
spørsmål vedr. direktesalg, herunder
et aktivt arbeid for at norske lover og
forskrifter overholdes og tilpasses våre
interesser.
	Å beskytte konsumentenes rettmessige
interesser overfor direktesalgsfirmaer.
	Å forbedre samfunnets syn på de som
har sitt daglige arbeid i yrket, samt
være medlemmenes talerør overfor
myndigheter og presse m.m.
	Å høyne direktesalgsbransjens gene
relle anseelse og seriøsitet.
	Å påvirke til bedre opplæring og trening
av selgere som arbeider i direktesalg.
	Å samle inn og publisere materiale
som har til hensikt å gi allsidig informasjon om direktesalg.

I tillegg til nevnte punkter deltar DF i de
internasjonale diskusjonene rundt nye
lovforsalg og EU´s direktivforslag. Vi har
også høy fokus på:
- Å gjøre direktesalg som fag til en
naturlig del av salgsundervisningen på
norske høyskoler. Dette vil sikre rekruttering, samt skape mer verdifull forskning om vår bransje.
Direktesalgsforbundet skaper trygghet
for forbrukerne, nytte for medlemmene
og kunnskap om bransjen. Jo flere vi er,
desto enklere blir det. Det vinner vi alle
på.

Sammen er vi sterke!

Direktesalgsforeningen i Danmark
Det unike danske markedet
Markedet for direkte salg i
Danmark ligger åpent
De korte avstandene og et godt detalj
nettverk i landet har ikke skapt samme
tradisjoner som i Norge og Sverige for å
handle med direkteselgere.
Med andre ord er det muligheter for å
skape en stor business innen direkte salg
i Danmark. Men med mulighetene følger
også et stykke arbeid med å gi kunnskap,
trygghet og tillit til hele bransjen blant
forbrukerne. Den oppgaven er Direktesalgsforeningen i Danmark frontkjemper
for, og et medlemskap i foreningen anses
som et kvalitetsstempel på det danske
markedet.

Som medlem viser din virksomhet både
forhandlere og forbrukere at alle etiske
regler er fulgt og god etikk overholdt.
Dette gir en ro og trygghet til å fokusere
på drift, utvikling og salg.
Imens jobber foreningen med å forbedre
kjennskap til bransjen gjennom utdannelsesinstitusjoner, virksomhetsnettverk,
medier og politikere.
Samhold gir resultater
Tross et åpent marked er Danmark langt
strengere regulert enn de skandinaviske
naboland. Foreningen skaper gode vilkår
for direktesalgsbedriftene, men resultatet blir best når bransjen står sammen.
Jo flere medlemmer, jo større talerør og
gjennomslagskraft, når politikere regu
lerer vilkårene.

Jo flere, jo bedre gjør seg også gjeldende
når vi forbereder og samarbeider for
suksess. Markedssituasjonen i Danmark
er unik, og direktesalgsforeningen i Danmark gjør allerede et stort stykke arbeid
med fortløpende å oppdatere medlemmer om nye juridiske forhold i bransjen.
Men utover det er det vår ambisjon å
styrke våre medlemmers posisjon ved å
tilby kunnskaper om strategi, markedsføring og forretningsutvikling på det
danske markedet.

Suksess er et
resultat av et godt
produkt og en sterk
bransjeforening!

Direkthandelns Forening i Sverige
representerer en bransje i sterk utvikling.
I løpet av de siste ti årene har direktesalget i Sverige hatt en sterk utvikling. Det
antas at medlemsbedriftene står for
70 % av Sveriges direktesalg, og vi har
siden 2004 hatt en omsetningsøkning på
12,5 % (2 538 000 – 2 857 430) og en
økning av antall direkteselgere med
11,4 % (101 000 – 112 565)
Ikke uten kamp
På slutten av 60-tallet holdt det svenske
direktesalget på å bli forbudt av den politiske majoriteten. Med samlede krefter
lyktes det en håndfull selskaper som var
foreningens første medlemmer å stoppe
dette. Det kom en lov om salg utenom
fast utsalgssted som klargjorde at direkte
salg var en akseptert og lovlig distribu
sjonsform. Den beslutningen ledet til at
foreningen i 1971 bestod av 14 selskaper.
I dag har vi over 30 medlemmer.
Stipend
Direkthandelns forening har i løpet av de
siste 20 årene utviklet sin virksomhet.
Blant annet gjennom en årlig galla der
fremstående selgere og ledere blir
belønnet og ”kastet glans over”. Vi deler
ut en akademisk pris på kr 50 000 til
studenter som skriver skoleårets beste

oppgave som handler om direktesalg.
Foreningen deler også ut en pris på kr
50 000 til årets forretningskvinne.
Annenhver måned får våre medlemmer
et nyhetsbrev med informasjon som
omhandler foreningen og bransjen.
Gjennom sin europeiske organisasjon
Seldia, the European Direct Selling
Association, har foreningen lyktes å beholde det positive lovverket som mange
ville stramme opp.
Samarbeid over grensene
I litt over ti år har vi arrangert DFdagene, et event som stadig blir større.
Gjennom et økende skandinavisk samarbeid kommer DF-dagene til å bli arrangert på rundgang mellom de tre landene.
I 2015 blir DF-dagen arrangert i Danmark. De skandinaviske direktesalgsfor
eningenes ledere har telefonmøter hver
måned og et felles kommunikasjonsråd
har blitt stiftet.

Det skal lønne seg å være medlem
Verdien av medlemskapet har økt
betraktelig. Det vil alltid være nødvendig med reaksjoner i forskjellige sammenhenger. Som medlem i NIX-telefon
deltar foreningen aktivt i telemarketingens etikk og moral. Foreningen er
remisinstans i spørsmål som berører
direktesalg og agerer raskt og tydelig så
snart det er en anledning. Et eksempel
er at foreningen lyktes å få til et unntak
for direktesalgsbransjen om å opprett
holde kassaregisterloven. I mer perifere
spørsmål samarbeider foreningen med
det øvrige næringslivet innen Nærings
livets Delegasjon for Marknadsrett.
Vi har også ansvaret for å holde våre
medlemsbedrifter oppdatert på nye
lover som berører direktesalg. Slike opp
dateringer skjer gjennom nyhetsbrev til
medlemmer eller gjennom temadager
med foredrag av erfarne eksperter på
aktuelle områder.

Visste du, at…
Mer en 250 000 Skandinavere arbeider med direktesalg!

En bransje i medvind
Dagens forbrukere er individualister, som stiller høye krav
til service og kvalitetsprodukter. Det faller godt sammen
med direktesalg hvor kjennetegnet er personlig service og
varer av høyeste kvalitet. Det gjør direktesalg til en hurtig
voksende og dynamisk bransje med en årlig omsetning på

Direkte Salgsforeningen i Danmark
+45 7022 6055
Info@disafo.dk
www.disafo.dk
Finn oss på Facebook

over € 400 millioner i Skandinavia og over € 160 milliarder verden over. Millioner av mennesker arbeider allerede med direktesalg, og vi blir stadig flere. Samlet sett
bidrar dette positivt med vekst og arbeidsplasser i hele
Skandinavia.

Direktesalgsforbundet i Norge
+47 91 39 00 00
post@direktesalgsforbundt.no
www.direktesalgsforbundet.no
Finn oss på Facebook

Direkthandelns Förening i Sverige
+46 040 29 43 70
Info.direkthandeln.org
www.direkthandeln.org
Finn oss på Facebook
Twitter: @direkthandeln

