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PartyLite Europe tilldelas ASTRA 2014 av Seldia
Esbo /PRNewswire/
PartyLite utses till 2014 års bästa direktförsäljningsföretag i Europa
Den europeiska direktförsäljningsföreningen Seldia har utsett PartyLite till 2014 års
bästa europeiska direktförsäljningsföretag. Under föreningens årliga konferens i
Bryssel, Belgien i början av oktober, fick Martin Köhler, PartyLite President Europe, ta
emot den prestigefyllda ASTRA-utmärkelsen från Magnus Brännström, Seldias
chairman (styrelseordförande) & CEO (vd) för det svenska företaget Oriflame.
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I sin hyllning till vinnaren betonade Brännström de starka likheterna mellan PartyLites
affärsmodell och de mål som Seldia arbetar hårt för att uppnå: i första hand att
främja och vidareutveckla sin direktförsäljningsmodell runt om i Europa, inklusive den
sociala välfärden och de ekonomiska aspekterna för direktförsäljare, särskilt det
aktiva stödet för kvinnors karriärmöjligheter. Styrelseordföranden berömde även
PartyLite Europe för deras enorma stöd till Seldia i arbetet med den ökande
digitaliseringen. Förutom det stora priset till PartyLite fick Teresa Jimenez, spansk
ledamot i Europaparlamentet, även ta emot en ASTRA (Personality of the Year) för
sitt aktiva stöd för Seldias plattform för kvinnliga företagare, liksom den brittiska
direktförsäljningsföreningen som utsågs till årets bästa direktförsäljningsförening
(Best Direct Selling Association of the Year Astra Award).
Seldia har sitt huvudkontor i Bryssel och representerar direktförsäljningsbranschen
inom den Europeiska unionen. Föreningen består av 28 europeiska
direktförsäljningsföreningar (DSA), varav 23 befinner sig i EU:s medlemsstater och 17
är Corporate Member inom organisationen. Föreningen företräder mer än 1 000
direktförsäljningsföretag inom Europa med uppemot 12 miljoner oberoende
direktförsäljare med intäkter på drygt 23 miljarder euro per år.
Martin Köhler tackade föreningen och alla närvarande för den viktiga utmärkelsen och
erkännandet av den trendsättande utvecklingen inom företaget. "PartyLite är på rätt
väg med sin innovativa affärsmodell och sin anknytning till banbrytande digitala
element. Vår affärsstrategi syftar till att kombinera framgångsrika
direktförsäljningsmetoder med den senaste tekniken som finns på marknaden och att
etablera PartyLite som den ledande verksamheten för ”sociala shopping-upplevelser",
förklarar Köhler. Utmärkelsen bevisar för PartyLites ledningsgrupp att deras strategi
inte bara fungerar, utan dessutom bör fortsätta på samma sätt.

"Samarbetet mellan PartyLite och Seldia är mycket viktigt för vår organisation. Vi är
väldigt glada att vår affärsmodell har uppnått detta underbara erkännande från
Europas ledande direktförsäljningsförening", utbrister Armel Peillonnex, Senior Vice
President på PartyLite Europe, och tillägger, "PartyLite erbjuder sina kunder över hela
världen en förstklassig social shopping-upplevelse som har visat sig vara mycket
framgångsrik. Vi lovar att fortsätta erbjuda vårt stöd och vår innovation till Seldia och
dess medlemsorganisationer för att se till att kanalerna för direktförsäljning fortsätter
att göra ytterligare framsteg inom regionen."
Seldia
SELDIA (http://www.seldia.eu) är ett representativt organ inom
direktförsäljningsbranschen i Europa vars medlemmar omfattar 28 europeiska
direktförsäljningsföreningar (DSA), varav 23 befinner sig i EU:s medlemsstater. SELDIA
representeras direkt genom sina företagsmedlemmar och indirekt genom de nationella
föreningarna med 350 direktförsäljningsföretag med en omsättning på över 20
miljarder euro och 12 miljoner oberoende direktförsäljare.
PartyLite
PartyLite är en global ledare inom direktförsäljningsbranschen när det gäller att
tillverka och sälja högkvalitativa livsstilsprodukter såsom ljus, tillbehör, doft utan
låga och doftlampor samt heminredning. 2014 firar Partylite 41 år som världsledande
inom sin kategori och 24 år som medlem i den framstående företagsgruppen Blyth
(NYSE:BTH). Blyth rankas som nummer 18 på Direct Selling News för 2013 års "Global
100 top revenue-generating direct selling companies" (en rankning över världens 100
mest intäktsgenererande direktförsäljningsföretag). Tillsammans med orter i USA,
Kanada, Mexiko och Australien distribueras de exklusiva produkterna även i 13 andra
europeiska länder. Med passion, innovation och som världsledande inom sin kategori
skapar PartyLite möjligheter varje dag. För mer information, besök
http://www.partylite.se .
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