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Kundenggagemang är en viktig del
d i PartyLittes strategi för att bli det
d bästa förretaget att
tillhanda
ahålla sociala shoppingu
upplevelser i direktförssäljningsbran
nschen
Syftet med
m den helt nya heminre
edningsplattformen http
p://www.we
e-deco.com som
s
nyligen
lanserad
des av världe
ens ledande direktförsälj
d
ningsföretag
g för ljus och
h tillbehör, är
ä att visa hu
ur
PartyLite
e-produkter och dekorattioner kan fö
örsköna ett hem.
h
Med den nya plattfo
ormen är förretaget
på god vväg att bli led
dande bland
d företag som
m tillhandahå
åller sociala shoppingupp
plevelser i
direktförrsäljningsbra
anschen. 201
14 presenterade Martin Köhler,
K
vd fö
ör PartyLite Europa,
E
ett nytt
n
strategisskt inriktning
gskoncept: att
a göra en professionell koppling me
ellan PartyLittes tradition
nella
Partyn och
o alla de möjligheter
m
so
om finns på sociala medier och den sociala webb
ben. Lanseringen av
heminredningsplattfformen http://www.we-deco.com visar hur seriö
öst företagett är när det gäller
g
att
öra sin strate
egi och förve
erkliga de må
ål man satt.
genomfö

wswire.com/p
prnh/201502
203/728040 )
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008 har Köhler varit ansvvarig för den
n europeiska verksamheten av det USSA-baserade globala
Sedan 20
företage
et och leder därmed ParttyLites störstta försäljningsmarknad. Köhler födde
es 1968 i Bad
d
Kreuznacch och växte
e upp i Speye
er (Rheinland
d-Pfalz). Han
n talar fyra språk
s
- tyska
a, engelska, franska
och italienska - och delar för närrvarande sin tid mellan F
Frankfurt am
m Main och Bern
B
i Schweiiz. Under
P
genomfört en snabb
s
expansion av förettagets europ
peiska verksa
amhet
Köhlers ledning har PartyLite
ukter finns nu i 18 länderr runt om i Europa.
E
Sena
ast har PartyLite ingått e
ett
och ParttyLites produ
exklusivtt distributörssavtal som fö
ör första gån
ngen komme
er att göra fö
öretagets pro
odukter tillgä
ängliga i
Turkiet. Tidigare låg
g fokus främsst på att utö
öka försäljnin
ngsmarknade
erna i Centra
al- och Östeu
uropa.
"Förmågan att levere
era tydliga och
o snabba kommunikatio
k
onsmeddelan
nden är en av
a de viktigasste
enskaperna i den modern
na globala ek
konomin. De
en senaste te
ekniken och mediekanale
m
er som är
ledarege
tillgängliga för alla, oavsett om du befinner dig i USA elller någon annanstans i vä
ärlden, innebär att
å detta", säger Köhler som studerat
det just nu är enklarre än någonssin att uppnå
kommun
nikationsforskning samt marknadsm
occh reklampsyykologi. Enlig
gt hans mening måste da
agens
ledningsgrupper kunna behärska kommunika
ationen men utöver det också
o
vara i stånd
s
att görra
v
tillgä
ängliga för siina anställda
a och kunderr. "Det är pre
ecis detta so
om vi noga occh
samma verktyg
konsekve
ent har omsa
att i praktike
en under de senaste åren
n på PartyLitte", hävdar den
d europeisska
chefen.
http://w
www.we-decco.com är de
et senaste so
ociala medievverktyget som PartyLite valt att använda.
Medarbe
etare, konsullter och kund
der kan ladd
da upp sina bilder
b
på PartyLite-produ
ukter, visning
gsbord
och deko
orationsförsllag. Använda
are kan sedan
n "gilla", kom
mmentera eller dela bild
derna med sina
vänner p
på Facebook,, Pinterest och
o Instagram
m.
"Som ettt kommunika
ationsproffs är
ä jag helt fa
ascinerad avv möjligheterrna och
kommun
nikationskana
alerna som via
v den socia
ala webben görs
g
tillgängliga för förettag", förklara
ar
Köhler.
ala mediepro
ojekt som öp
ppen innovattion, medska
apande och crowdsourcin
c
ng under
"Framgångsrika socia
de senasste åren har uppmuntrat oss att etab
blera denna dekorationsp
d
plattform villken är ett viiktigt
verktyg fför kundenga
agemang. De
et är dessuto
om något nyttt och äkta och
o plattform
men samman
nför
älskare a
av doftljus och
o heminred
dning över he
ela världen.""

"Att involvera PartyLite-fans, att få dem exalterade och att fira detta på olika sociala
medieplattformar belyser PartyLites fokus på att ge människor glädje i livet."
PartyLite erbjuder sina cirka 40 000 konsulter över hela världen - 30 000 av dem baserade i Europa en möjlighet att bli sina egna chefer och kunna leva på vad de tycker om eller helt enkelt att få en
extra inkomstkälla. "Det är både ett enormt ansvar och en skyldighet att tillhandahålla alla dessa
alternativ till så många individer och samtidigt säkerställa både deras och företagets framgång",
konstaterar den europeiska chefen.
Köhler anser att organisationen är i en utmärkt position för att nå de strategiska målen: År 2014
hölls 520 000 partyn enbart i Europa. På nio europeiska PartyLite Facebook-fansidor har PartyLite
över 340 000 fans - och siffrorna ökar ständigt. Dessutom använder tiotusentals människor Pinterest
för att dela sina dekorationer och publicera bilder på sina personliga Instagram-profiler.
"Det traditionella partyt är själva hjärtat i vårt företag, och kommunikation och försäljning via
internet fungerar som den perfekta förstärkningen av vår affärsmodell. När det kommer till
direktförsäljning kan man inte vara mer direkt än att använda webben som inkomstkälla",
sammafattar Köhler företagets strategi. "Med denna kombination kan vi maximera vår potential när
det gäller att nå våra målgrupper och marknader", avslutar chefen för PartyLite Europa.
Om PartyLite
PartyLite är världens främsta direktförsäljningsföretag när det gäller att tillverka och sälja
högkvalitativa livsstilsprodukter såsom ljus, dofter och accessoarer till hemmet i 21 länder,
huvudsakligen via oberoende PartyLite-konsulter. PartyLites produkter finns i 23 länder. 2015 firar
Partylite 42 år som global ledare inom sin kategori och 25 år som medlem i den framstående
företagsgruppen Blyth (NYSE:BTH). Tillsammans med orter i USA, Kanada, Mexiko och Australien
säljs de exklusiva produkterna även i 18 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.
För mer information, bilder på enskilda produkter ur kollektionen eller provexemplar för
fotografering, kontakta:
Nikoline Stenman
Marketing Manager PartyLite Nordic
Självstyrelsegränden 6
FI-02600 Esbo
Telefon: +358 9 84964 503
Mobil: +358 50 5186421
E-post: nstenman@partylite.fi

