
DI HANDEL
Få adgang til netværk, indflydelse og en verden af viden om salg, marketing, e-handel og kundeservice



Et medlemskab af DI Handel 
giver adgang til:

 > Events, der inspirerer til nye måder at udvikle 
forretning på

 > Netværksgrupper, der giver viden og sparring

 > Analyser & Guides, der hjælper dig til at optimere 
din virksomheds performance

 > Nyheder, der holder dig ajour inden for salg,  
marketing, e-handel og kundeservice

 > Juridisk vejledning inden for bl.a. marketing, 
e-handel og udbud

 > Politisk indflydelse på rammerne for at drive 
handelsvirksomhed.

DI Handel er handelsvirksomhedernes branchefælles-
skab i Dansk Industri. Vores mere end 1.600 medlem-
mer er danske engros-, produktions- og handelsvirk-
somheder, der sælger alt fra lakridser, gummistøvler 
og sæbe til sand, stål og maskiner. 

Vores mission er at give handelsvirksomhederne de 
bedst mulige vilkår og hjælpe vores medlemmer til at 
være de blandt de bedste handelsvirksomheder i ver-
den. Derfor servicerer vi dem med nyheder, netværk 
og events, der styrker deres innovations- og konkur-
rencekraft inden for salg, marketing, kundeservice og 
e-handel. 

VORES FOKUS
Danske handelsvirksomheders succes afhænger i 
høj grad af deres innovations- og konkurrencekraft. 
Blandt frontløberne er dem, som forstår at skabe et 
godt samspil mellem de fire discipliner: Salg, marke-
ting, e-handel og kundeservice. For de fire discipliner 
er midt i en transformation, og derfor har ledere og 
medarbejdere mere end nogensinde brug for ny viden 
og værktøjer, der understøtter og styrker salget i de 
danske handelsvirksomheder.

NÅR DANSKE HANDELS- 
VIRKSOMHEDER VINDER  
– VINDER HELE DANMARK

Læs mere på: handel.di.dk/blivmedlem



EVENTS, DER STYRKER 
DIN VIDEN OG KOMPE-
TENCER

DI Handel afholder en lang række inspirationsseminarer 
og konferencer for dig og dine kollegaer. Her kan du få 
viden, indsigt og netværk til gavn for din forretning. 

VIA VORES EVENTS KAN DU BL.A. OPNÅ:

> Indsigt i de nyeste trends inden for salg, marketing, 
kundeservice og e-handel

> Opdatering om ny lovgivning der har betydning for 
din virksomhed

> Viden om ledelse, digital disruption og data-dreven 
forretningsudvikling

> Højaktuel viden om online markedspladser

> Indblik i alternative salgsmetoder og salgsfrem-
mende teknologier

> Indsigt i salg til den offentlige sektor.

Seminarerne afholdes løbende i hele landet – enten hos 
DI Handels medlemmer eller hos DI i København.
Hvert år i maj afholdes Salgskonferencen, som er DI 
Handels årsdag.

Læs mere på: handel.di.dk/eventsognetvaerk

OPTIMERING GENNEM 
ANALYSER & GUIDES
DI Handel sørger for, at du bliver opdateret på handels- 
erhvervets udvikling. Gennem analyser og økonomiske 
nøgletal giver vi din virksomhed de bedste forudsæt-
ninger for at forstå den verden, du opererer i. Vi står 
bl.a. bag Danmarks største B2B e-handels- og indkøbs-
analyser - og i vores konjunkturanalyser finder du de 
vigtigste nøgletal for engros-, detail-, byggeri-, industri-, 
fødevarer- og tekstilbranchen.

Få adgang til:

> Markedsanalyser

> Konjunkturanalyser for handel

> Nøgletalsanalyser

> B2C og B2B e-handelsanalyser

> Analyser af B2C og B2B indkøbsadfærd i Danmark.

Vi har derudover udviklet en række guides i samarbej-
de med eksperter, som du som medlem har mulighed 
for at downloade.

Udpluk af vores guides:

> Website-rådgivning

> SEO-guide

> Guide til kravsspecifikation af webshop

> Brug af data til øget salg

> Guide til LinkedIn.

Læs mere på: handel.di.dk/analyser



DI HANDELS NETVÆRKSGRUPPER

SALGSNETVÆRK
Netværket for salgsansvarlige og direktører 
er et ideelt forum for vidensdeling og spar-

ring omkring salgsudfordringer. Emnerne i netværket 
er mange. Fælles er, at det handler om, hvordan du 
kan styrke din virksomheds salg, så det får effekt på 
bundlinjen. Det kan bl.a. handle om at sætte kunden i 
centrum, skabe kundeloyalitet, kravene til fremtidens 
sælger, den optimale indretning af salgsorganisationen, 
konceptudvikling osv. Deltagerne i netværket er selv 
med til at udvælge temaerne.

Kontakt: Søren Münster, somu@di.dk 

MARKETINGNETVÆRK  
Dette netværk er for dig, som er marketingan-
svarlig og gerne vil dele erfaringer med andre, 

som arbejder med at skabe synlighed og salg. For krave-
ne til bl.a. analytiske og digitale kompetencer vokser, og 
derfor skal du både være frontløber og få marketingpla-
nerne til at fungere i praksis. Her kan du teste ideer, finde 
inspiration og skabe nye arbejdsrelationer. Du er selv 
med til at udvælge emnerne, der spænder bredt over alle 
marketingdisciplinerne, digitale tendenser og ledelse.

Kontakt: Liv Thøger, lith@di.dk

KUNDESERVICENETVÆRK
Evnen til at håndtere kundehenvendelser er 
af afgørende betydning for kundeloyaliteten, 

og kundernes krav til kundeservice ændrer sig i takt 
med, at vi bliver mere digitale. I netværket drøfter vi 
ledelsesmæssige og operationelle udfordringer og ideer 
i forbindelse med driften af en kundeservicefunktion.

Kontakt: Tevin Lac, tela@di.dk 

E-BUSINESS NETVÆRK
Skal du i gang eller videre med e-handel og 
andre digitale projekter? I netværket kan 

du hente viden om nye tendenser og værktøjer samt 
få sparring på dine konkrete ideer og udfordringer fra 
andre i samme båd. Vi ser bl.a. på emner som digital 
strategi, kanalkonflikt, online markedspladser, brug af 
data, website-analytics, e-handelsplatforme, konverte-
ringsoptimering, organisering, mm.

Kontakt: Kim Bruno-Lindby, kibl@di.dk 

KOM MED I ET STÆRKT 
NETVÆRK – DIT 
FORUM FOR SPARRING 
Deltag i DI Handels netværksgrupper, der mødes 4 
gange årligt. I vores nye koncept mødes alle netværk 
sammen om formiddagen på tværs af fagområder til 
et aktuelt og spændende fælles indlæg, der er relevant 
for alle. Om eftermiddagen splitter vi op og går hver 
til sit inden for de fire fagområder: Salg, Marketing, 
Kundeservice og E-handel. Deltagelse er gratis for alle 
medlemmer af DI Handel. Udbudspanel og udvalget for 
e-business fungerer som traditionelle netværk. 

Læs mere på: handel.di.dk/netvaerk

UDBUDSPANEL – SALG TIL DEN  
OFFENTLIGE SEKTOR
Dette er netværket for dig, der arbejder med 

salg til den offentlige sektor. Vi har fokus på at forbedre 
samarbejdet mellem offentlige ordregivere og private 
leverandører igennem gode udbud, der sikrer sund og 
fair konkurrence. Samtidig arbejder vi på at opnå bedre 
drift af indkøbsaftalerne, så både den offentlige sektor 
og virksomhederne kan bruge ressourcerne, hvor de gør 
mest gavn. 

Kontakt: Line Stentoft Andersen, lisa@di.dk 

DI’S UDVALG FOR E-BUSINESS
Udvalget følger udviklingen og tendenser-
ne inden for digital handel. Fokus er på de 

udfordringer og muligheder, som digital transformation 
rejser vedr. forretningsudvikling, produktudvikling, 
produktion, supply chain, markedsføring og organisati-
onsudvikling. Udvalget er en ”lukket” gruppe på cirka 
20 medlemmer, der udpeges af DI.

Kontakt: Ulla Scherfig Gilberg, usg@di.dk

“I netværkene sparrer du med et 
bredt udsnit af DI Handels med-

lemmer og får ideer fra helt andre 
brancher – ideer, der kan hjælpe 

med at differentiere din virksomhed 
fra konkurrenterne.” 

Annette Falberg, Branchedirektør DI Handel.



FÅ POLITISK INDFLY-
DELSE PÅ DINE RAMMER
Vi arbejder for at gøre det lettere for danske handelsvirk-
somheder at drive forretning – ude såvel som hjemme. 
Det gør vi blandt andet gennem tæt dialog med beslut-
ningstagere på EU-niveau og i Danmark. Skriv til os, hvis 
du støder på problemer eller regulering, der gør det dyre-
re eller mere besværligt for dig at drive din virksomhed.

Kontakt os på mail: handel@di.dk

DU FÅR GODE RÅD  
OG VEJLEDNING
Som medlem af DI Handel får du adgang til:
 
> Gratis juridisk vejledning inden for e-handel og 

markedsføring

> Vejledning ved spørgsmål i forbindelse med import 
og eksport af varer

> Personalejuridisk og ansættelsesretlig rådgivning 
og/eller retshjælp

> Helpdesk med juridisk vejledning ift. digitale projekter

> Fri adgang til skabeloner og vejledninger til person-
dataforordningen (GDPR)

> Gratis og uforpligtende tjek af cookiedeklaration.

Læs mere på: handel.di.dk/medlemsfordele

HOLD DIG AJOUR MED 
AKTUELLE NYHEDER
Som medlem har du hver uge mulighed for at få nyheder 
inden for DI Handels fire kerneområder, salg, marke-
ting, e-handel og kundeservice, direkte i din mailboks. 
På daglig basis kan du også blive opdateret på vores 
LinkedIn og vores hjemmeside. 

Vores nyheder spænder bredt fra aktuelle analyser, 
trends og events til ny lovgivning. 

Læs mere på: handel.di.dk/nyheder

Tilmeld dig nyhedsbrevet på:handel.di.dk/nyhedsbrev

Du kan finde os på LinkedIn: DI Handel Showpage

SPRITNYE PROJEKTER 
MED VÆRKTØJER OG 
GUIDELINES
Et medlemskab af DI Handel giver dig også adgang til 
helt dugfrisk viden. Gennem større projekter under-
søger DI Handel nye tendenser, tiltag og strømninger, 
der berører danske handelsvirksomheder. Vi udvikler 
værktøjer og guidelines til dig, så din virksomhed kan 
være frontløber inden for salg, marketing, e-handel og 
kundeservice. 



Adm. direktør  
CHRISTIAN B. LUND, Sanistål A/S  
(formand)

Koncernchef  
PETER HELLERUNG CHRISTIANSEN, Bygma A/S  
(næstformand)

Senior Vice President Special Sales 
CARSTEN ANTONISEN, Solar Danmark A/S

CEO 
ANNETTE ESTØ, Fleye ApS

Salgsdirektør 
JENS RØNN OLESEN, Abena A/S

Adm. direktør 
SØREN P. OLESEN, Stark Group A/S

Direktør 
HELLE DAHLGREN SKOV, Q8 (Danmark) A/S

Adm. direktør 
POUL STRANDMARK, Bluepack A/S

Adm. direktør 
MORTEN TROLLE, Lemvigh-Müller A/S

KONTINGENT 
MED STORT UDBYTTE  
FOR ALLE DINE 
MEDARBEJDERE

Alt det du har læst om her, får du og dine medarbejdere 
adgang til gennem et mindre årligt kontingent, 
der dækker alle dine medarbejdere.

> Den gennemsnitlige pris for et medlemskab af DI 
Handel er 5.730 kr./år.* 

> Prisen beregnes ud fra antal medarbejdere i virk-
somheden. Grundkontingentet ligger på 3.800 kr. 
og derudover betales en pris pr. medarbejdere på 
60 kr.** 

> Dog er den maksimale pris pr. medlem 15.000 kr. i 
alt pr. år.

Kontakt: Søren Münster, somu@di.dk
Læs mere på: handel.di.dk/blivmedlem

*Kræver medlemskab af DI
**Har din virksomhed overenskomst, beregnes kontingentet som 0,015 
pct. af virksomhedens lønsum. 

DI HANDELS BESTYRELSE
Bestyrelsen mødes fire gange årligt og træffer beslutninger om principelle politiske og organisatoriske udfordringer samt 
godkender strategien for DI Handels arbejde. 

DI Handels bestyrelse vælges på generalforsamlingen, som afholdes en gang årligt. Bestyrelsesmedlemmer vælges typisk 
for to år ad gangen.

Fra venstre mod højre: Adm. direktør Poul Strandmark, Bluepack A/S, Senior Vice President Carsten Leonhard Antonisen, Solar Danmark A/S, CEO 
Annette Estø, Fleye ApS, branchedirektør Annette Falberg, DI Handel, adm. direktør Christian B. Lund, Sanistål A/S (formand) og salgsdirektør Jens 
Rønn Olesen, Abena A/S

Ikke med på billedet: Koncernchef Peter H. Christiansen, Bygma A/S (næstformand), adm. direktør Søren P. Olesen, Stark Group Holdings A/S, direktør 
Helle Dahlgren Skov, Q8 (Danmark) A/S og adm. direktør Morten Trolle, Lemvigh-Müller A/S



ANNETTE FALBERG
Branchedirektør

tlf.: 3377 4851

mobil: 2240 8803

anwf@di.dk

JOACHIM NØRGAARD STRIKERT
Analyser, betalingsløsninger og byggeri

tlf.: 3377 4844

mobil: 2337 9259

jons@di.dk

 
LINE STENTOFT ANDERSEN
Politisk interessevaretagelse og udbud

tlf.: 3377 4842

mobil: 2112 9407

lisa@di.dk

SØREN MÜNSTER
Salg, markedsføring og  sociale medier

tlf.: 3377 4822

mobil: 2674 7014

somu@di.dk

LIV THØGER
Marketing, kommunikation og events

tlf.: 3377 3798

lith@di.dk

TEVIN LAC
Analyser, e-handel og kundeservice

tlf.: 3377 4589

mobil: 2221 9133

tela@di.dk

ULLA SCHERFIG GILBERG
Politik, events og uddannelser

tlf.: 3377 3917

mobil: 2949 4430

usg@di.dk

KIM BRUNO-LINDBY
E-handel og events

tlf.: 33773766

mobil: 41110111

kibl@di.dk 

KATRINE JACOBI BAADSGAARD
Kommunikation og sociale medier

tlf.: 33774537

kajd@di.dk 

BRUG DIN KONTAKTPERSON HOS DI HANDEL:

DI HANDEL                          3377 3377                        handel@di.dk                       handel.di.dk                       @DI - Handel


