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Norsk E-handel er en årlig analyse av e-handelsmarkedet
som har vært gjennomført siden 2007. Rapporten bygger
på intervjuer med 4000 forbrukere i Norge, Sverige,
Danmark og Finland, om handelen på nettet
og med mobilen.
Årets rapport viser at e-handelen er blitt en selvfølgelig
del av hverdagen og at forbrukerne tar sitt vanlige
kjøpemønster med over på nettet via pc, smarttelefon og
nettbrett. En gjennomsnittsforbruker gjør færre enn et og
et halvt kjøp på nettet per måned. Prognosen for 2014 er
positiv. En tredjedel av forbrukerne sier at de vil
handle mer neste år.
E-handel defineres som salg av varer og tjenester på
nettet – uansett om kjøpet er gjort via pc, smarttelefon eller
nettbrett. Reiser, billetter, apper og musikk er alle eksempler
på tjenester.
I 2013 har 336 000 nye norske forbrukere begynt å handle
via mobil. 47% har avbrutt et kjøp fordi nettsiden ikke var
mobiltilpasset, mens 24% har avbrutt et kjøp fordi de ikke
fant sin prefererte betalingsmåte.
Vi håper at rapporten gir deg innsikt og lærdom som du
kan benytte til å utvikle din nettbutikk. Kontakt oss gjerne
dersom du vil diskutere e-handel eller betalinger på nettet!
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E-handel
E-handel har blitt en naturlig del av hverdagen.
Forbrukerne har tatt sitt vanlige kjøpemønster ut på nettet,
de handler oftere og gjør fler småkjøp.
De ønsker en rask og enkel betalingsprosess og mange
avbryter kjøp dersom foretrukket betalingsmåte mangler.

4

NORSK E-HANDEL 2013

5

01
E-HANDEL

Forbrukerne handler oftere på nettet

E-handel i Norge
% | Bransjenes andel av den totale e-handelen

|

Antall | Antall årlige kjøp på nettet per forbruker

|

02
03
04

Norske forbrukere handler oftere på nettet hvert år. Siden
2010 har antall kjøp per person økt med 35 %. Når det
blir mer naturlig å handle på nettet vil forbrukerne ta med
sitt vanlige kjøpemønster ut på nettet. Men fortsatt gjør

gjennomsnittsforbrukeren færre enn et og et halvt kjøp på
nettet per måned. Det viser at det til tross for mange år med
vekst fortsatt finnes stort potensial.

Forbrukere i alle aldersgrupper handler oftere
Antall | Antall årlige kjøp på nettet per forbruker

E-handelen forandrer alle bransjer. I løpet av de siste årene
har reiser og elektronikk minsket sin andel av det totale
markedet. Alle andre kategorier har økt. Det er et resultat av
at e-handel blir en mer naturlig del i hverdagen og på sett
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og vis speiler tradisjonell handel. E-handelsmarkedet i Norge
estimeres til 60,3 milliarder og har vokst med 17% mellom
2012 og 2013 (se side 24).
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|

Forbrukere i alle aldersgrupper handler på nett. Forbrukere
mellom 25 og 44 år handler oftest. De er ofte pengesterke,
men har liten tid, og drar derfor full nytte av e-handel for å

forenkle sine liv. Siden i fjor har forbrukere i alle aldersgrupper
økt antall kjøp.
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Osloboere handler oftest

E-handel gjør det enkelt

Antall | Antall årlige kjøp på nettet per forbruker

% | Hva er den viktigste årsaken til at du handler på nettet?

|

|

02
03
04

Personer bosatt i Oslo handler oftere enn personer bosatt i
andre byer eller på mindre tettsteder.

E-handelen drives av forbrukernes ønske om å forenkle. Det
forenkler hverdagen og gjør det lett å sammenligne priser

Alle handler på nettet

Mange vil kjøpe fler reiser

% | Har du handlet på nettet innen disse bransjene i løpet av de siste tre månedene?

Forbrukere foretar alle typer innkjøp på nettet. Over to
tredjedeler av alle nordmenn har handlet media og reiser
over nettet, men fortsatt har bare mindre enn en tredjedel
handlet forbruksvarer til hjemmet over nettet. Kun én prosent
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|

% | Innen hvilke områder kommer du til å handle mer neste år?

av alle nordmenn mellom 15 og 74 år med internett har ikke
handlet noe på nettet de siste tre månedene. I 2010 var det
syv prosent som ikke handlet på nett, nå handler alle.
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og produkter. Yngre forbrukere handler mest sannsynlig på
nettet for å finne lavere priser.

|

Bransjene reise, elektronikk, media og klær og sko ser ut til
å bli sterke i 2014. Flest forbrukere sier det er innen disse
områdene de kommer til å øke sine kjøp neste år.
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Forbrukerne vil betale enkelt
% | Hva er det viktigste når du velger hvordan du vil betale?

Nordmenn liker flere betalingsmåter
|

% | Hvilken betalingsmåte foretrekker du?

|

02
03
04

Forbrukeren vil betale på den måten som oppfattes sikrest
og enklest. Det er egentlig bare disse to faktorene som spiller

inn, men dette tolkes ulikt i forskjellige land og avhenger i stor
grad av vaner.

Faktura er mest populært blant kvinner
% | Hvilken betalingsmåte foretrekker du?

|

I Norge er kort mest populært, men fakturabetaling
og direkteoverføring via nettbank er også populært.
I Oslo liker mange mikrobetalinger (20%), men
utenfor storbyene er dette mindre populært (9%).
For direktebetaling via nettbank er det motsatt.

Kort er mer populært hos menn enn hos kvinner. For faktura
og direkteoverføring via nettbank er det motsatt. Faktura er
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mer populært blant eldre forbrukere, og mikrobetalinger er
populært blant yngre forbrukere.
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Betalingsvanene er de samme
År | Hvilken betalingsmåte foretrekker du?

|

02
03
04

E-handel forenkler
hverdagen til
de fleste norske
forbrukere

Betalinger styres av vaner og vi ser kun mindre forskjeller i
løpet av de siste årene.

Mange avbryter kjøp
% | Hvilken betalingsmåte foretrekker du?

|

Mange forbrukere avbryter kjøp dersom de ikke er tilfredse
med betalingsprosessen eller de ikke finner sin prefererte
betalingsmåte. Det er viktig med tydelig informasjon rundt
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kjøpsvilkår og tilby kundene riktig betalingsalternativ. Et
bredt utvalg av ulike betalingsalternativer er en forutsetning
for å øke konverteringen.
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E-handel via mobil og nettbrett
har hatt sitt gjennombrudd
I løpet av det siste året har mange forbrukere begynt å
handle med mobilen. Forbrukerne vil ha det enkelt og de vil
slippe å legge inn kortinformasjon ved hvert kjøp.
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Fler handler med mobilen

Alla handler med mobilen

% | Har du handlet med en smarttelefon eller et nettbrett de siste seks månedene?

|

% | Har du handlet med en smarttelefon eller et nettbrett de siste seks månedene?

|

03
04

Forbrukere i alle aldersgrupper handler med mobilen, først
og fremst forbrukere mellom 15 og 44 år. Nye forbrukere i alle
aldre begynner å tilegne seg vanen.

Flest i Oslo handler med mobilen
% | Har du handlet med en smarttelefon eller et nettbrett de siste seks månedene?

Handel med mobil og nettbrett har hatt sitt gjennombrudd.
Bare i Norge begynte 336 000 nye forbrukere å handle
med mobilen i 2013. I 2011 slo mobilhandel gjennom blant
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«innovators», i fjor blant «early adopters» og i år blant
«early majority». Nå handler over en fjerdedel produkter og
tjenester med mobilen og markedet modnes raskt.
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|

Handel via mobilen har hatt størst gjennomslag i Oslo. Over
halvparten av forbrukerne i storbyen handler med mobilen
sammenlignet med forbrukere som bor utenfor byene.
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Mobil e-handel gjør det enkelt

Ikke én kanal, men flere

% | Hvorfor handlet du med mobil eller nettbrett?

%

|

| Hvordan har du handlet produkter eller tjenester med mobil eller nettbrett de siste seks månedene? |
Sammenlagt over 100% av de som har handlet med mobil

03
04

Forbrukerne handler med mobilen for å forenkle hverdagen
og/eller for å handle når de er på farten. Hele 36% av
forbrukerne handler med mobil eller nettbrett hjemme.

Forbrukerne handler med mobilen på mange ulike måter, og
på flere plattformer. Apper er enklere og derfor mer populære
enn nettlesere. Apple har en stor del av kaken og benyttes av

fler forbrukere enn på andre plattformer. Mange forbrukere
benytter flere måter å handle på. Det viser at mobiler og
nettbrett ikke er én salgskanal, men flere.

Alle bransjer påvirkes

Høye krav til mobiloptimerte sider

% | Hva har du kjøpt med mobilen?

% | Har du avbrutt et kjøp på grunn av at nettsiden ikke var optimert for mobil?

|

Forbrukerne handler alle typer produkter og tjenester med
mobilen. Media er størst, mens klær og sko vokser raskest.
Nesten dobbelt så mange har handlet klær og sko med
mobilen, sammenlignet med i fjor (13% mot 25%). Dette viser
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Mange handler også i apper som skal benyttes på mobilen
(25%). Veldig få svarer at de handler med mobilen fordi det
er den eneste tilkoblingen.

at handel via mobil ikke er begrenset til tjenester som skal
brukes der og da (apper eller bussbilletter). Smarttelefoner
og nettbrett er viktige kanaler i nesten alle bransjer.
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Mange forbrukere avbryter kjøp dersom nettsiden ikke
er mobiltilpasset. Nesten to tredjedeler av alle forbrukere
mellom 45 og 54 år har avbrutt kjøp på grunn av at siden ikke

|

var mobiltilpasset. Skreddersydde mobilsider bidrar til å øke
konverteringsraten.
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Vil betale på ulike måter
% | Hvordan foretrekker du å betale med mobilen?

Lagret kortnummer driver e-handelen
|

%

| Ville du handlet mer med mobilen dersom du slapp å legge inn kortnummer? |

03
04

Forbrukernes betalingsvaner på mobilen skiller seg fra deres
vaner på nettet. Nettbankbetaling er mindre populært på
mobil og nettbrett. Mikrobetaling er derimot mer populært.

Det viser viktigheten av å tilby rette betalingsmåter for alle
kanaler.

Vil lagre kortnummer
% | Ville du foretrukket å slippe og legge inn kortnummer når du handler med mobilen?

|

Forbrukerne sier at de ville handlet mer med mobilen
dersom de slapp å legge inn kortdata.
Det viser at lagret kortnummer ikke bare gjør det
enklere for kunden, det har også en direkte effekt på
kundelojalitet og salg.

Å taste inn kortnummer kan være vanskelig, og forbrukerne
vil helst slippe det hver gang de handler med mobilen.
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Forbrukere i alle aldersgrupper foretrekker å slippe og
registrere kortinformasjonen.
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E-handel i Norden
Ved første øyekast ser kjøpsatferden i Norden lik ut. Ser vi
nærmere på det ser vi klart at de er fire ulike land med fire
forskjellige språk, fire valutaer og ulike betalingsvaner.
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E-handel i Norden
% | Bransjenes andel av den totale e-handelen

Forbrukerne handler oftere
|

Antall | Antall årlige kjøp på nettet per forbruker

|

04

E-handelen er enorm og påvirker alle bransjer. På nettet
er reisemarkedet størst, og sånn har det vært i mange år.
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Elektronikk har også vært stort lenge, mens klær og sko har
stadig vokst og står nå for 11% av det totale markedet.

Vi handler oftere og oftere på nettet. Man tar med sitt vanlige
kjøpemønster ut på nettet og gjør både store og små kjøp på

nettet. Nordmenn har nå passert danskene i antall kjøp per
forbruker.

E-handelsmarkedet vokser

Optimisme for e-handelen

| Milliarder kroner lokal valuta |

% | Hvordan kommer du til å handle på nettet neste år sammenlignet med i år? |

Veksten baseres på faktisk omsetting hos ca. 15 000
nettbutikker. Norge vokser raskest med 17%, etterfulgt av
Danmark med 14% og Sverige 7%.

Mellom en fjerdedel og en tredjedel av alle forbrukere tror at
de kommer til å handle mer på nettet neste år. Optimismen
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er størst i Finland. Veksten vi har sett de siste årene kommer
dermed til å fortsette.
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Betale på nettet i Norge

Betale på nettet i Danmark

% | Hvilken betalingsmåte foretrekker du?

% | Hvilken betalingsmåte foretrekker du?

|

|

04

Forbrukerne velger den enkleste og sikreste måten å betale.
Hva som oppfattes enkelt og sikkert er ulikt i de forskjellige
nordiske landene. I Norge er kort mest populært, men
direkteoverføring via nettbank og fakturabetaling er også
populært. Noen fler menn enn kvinner foretrekker kort, men
for andre betalingsmåter er det motsatt. I Oslo liker mange
mikrobetalinger (20%), men utenfor byene er det mindre
populært (9%). For direkteoverføring via nettbank er det
motsatt.

I Danmark dominerer kortbetaling, blant annet på grunn av
Dankortets sterke posisjon. Kort har en sterk posisjon hos
alle aldersgrupper, begge kjønn og i alle regioner.

Betale på nettet i Sverige

Betale på nettet i Finland

% | Hvilken betalingsmåte foretrekker du?

% | Hvilken betalingsmåte foretrekker du?

|

I Sverige er kort, direkteoverføring via nettbank og faktura
populært.
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|

I Finland er direkteoverføring med nettbank mest populært.
Kort og fakturabetaling kommer sterkt etter. Kort foretrekkes
av fler menn (34%) enn kvinner (23%), og faktura av fler
kvinner (24%) enn menn (11%).
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Forbrukerne handler mer fra utlandet
% | Har du handlet i en utenlandsk nettbutikk de siste seks månedene?

|

04

Mange i Norden velger å handle i utenlandske nettbutikker.
Deres tillitt til internasjonale betalinger og leveranser øker, og

forbrukerne tar til seg nye vaner. Dette er naturligvis både en
mulighet og en trussel for lokale nettbutikker.

Jakt på produkt og pris i utlandet
% | Hvorfor handlet du på en utenlandsk nettside?

|

De nordiske landene har små hjemmemarkeder og
forbrukerne dras mot utenlandske nettbutikker for å finne
produkter som ikke finnes hjemme, eller for å finne lavere
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1 av 4 nordiske
forbrukere tror de
kommer til å handle
mer på nettet
neste år

priser. Visse butikker lokker til seg utenlandske kunder, mens
andre mister til utenlandske konkurrenter. Det blir viktig å
tilby riktig betalingsmåter for mange markeder.
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Mobil e-handel i Norden
Mobil e-handel har allerede hatt sitt store gjennombrudd og
fortsetter sin raske vekst.
Hele 1,7 millioner nye forbrukere inntar det nordiske
markedet dette året og de er optimistiske. En av tre
forbrukere forventer å handle mer via mobilen neste år.
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1,7 millioner nye forbrukere i Norden handler mobilt

Gjennombrudd for mobilhandel
% | Har du handlet med mobil eller nettbrett de siste seks månedene?

|
Antall | Antall forbrukere som har handlet med mobil eller nettbrett de siste seks månedene

|

Handel via mobiler har slått gjennom i alle nordiske
land. Trenden er tydelig og gir mange nye muligheter for
detaljhandelen.

Totalt antall kjøp via mobilen
Antall | Forventninger til antall kjøp med mobil i 2013

|

I Norden forventes det å utføres 43 millioner kjøp med
mobilen i 2013. Veksten drives av at fler forbrukere handler
via mobilen, og at de gjør fler kjøp per person. Unge bosatt
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i byer har drevet utviklingen, men nå tyder det på at det blir
et massemarked for alle kundekategorier, alle regioner og i
alle bransjer.
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I år viser beregninger at 4 534 000 nordiske forbrukere
kommer til å handle med mobilen. Det er en økning på 61%
sammenlignet med i fjor når 2 821 000 handlet med mobilen.
Det betyr at 1 713 000 nye forbrukere i Norden har begynt

å handle med mobilen. I Danmark er økningen 423 000, i
Sverige 733 000, i Norge 336 000 og i Finland 221 000. Det
er en enorm markedsmulighet.
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Forbrukere vil slippe å oppgi kortnummer
% | Ville du foretrukket å slippe og legge inn kortnummer når du handler med mobilen?

De som har begynt å handle via mobilen gjør det ofte
|

Antall

| Antall kjøp per år med mobil eller nettbrett per forbruker |
Av de som har begynt å handle med mobil

De som har begynt å handle med mobilen gjør det til en vane.
De handler fortsatt ikke like ofte med mobilen som på nettet,

men utviklingen går fort. Veksten drives av at fler begynner å
handle med mobilen, og at de gjør det oftere.

Optimisme for handel med mobil
Nesten halvparten av Nordens forbrukere foretrekker at
betalingsløsningen lagrer kortdata når de handler med
mobilen. Grunnen til dette er åpenbar, det forenkler

kjøpsprosessen. Finske og norske forbrukere er mest
positive.

%

| Hvordan kommer du til å handle med mobilen neste år? |

Spørsmålet er stilt til forbrukere som allerede handler med mobilen

Lagret kortinformasjon kan drive e-handelen
% | Ville du handlet mer i en mobil butikk dersom du slapp å legge inn kortnummer?

|

De som handler med mobilen er optimistiske for neste år. I
Norden tror rundt en tredjedel at de kommer til å handle mer

Nesten en tredjedel sier at de ville handlet oftere i en
nettbutikk med lagret kortinformasjon. Det viser at lagret
kortinformasjon er en fin måte å øke konverteringen og
drive salg.
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med mobilen neste år. Dessuten kommer det nye forbrukere
som begynner å handle med mobilen.
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Betale med mobil i Norge

Betale med mobil i Danmark

% | Hvilken betalingsmåte foretrekker du?

% | Hvilken betalingsmåte foretrekker du?

|

Kort er mest populært i Norge, og spesielt blant forbrukere
over 35 år. Faktura er mer populært hos kvinner (10%) enn
hos menn (4%).

Kort er mest populært i Danmark. Det er mer populært
hos kvinner (77%) enn hos menn (73%). Menn liker
mikrobetalinger (11%) noe mer enn kvinner (8%). Skillene er
små mellom ulike aldersgrupper og regioner.

Betale med mobil i Sverige

Betale med mobil i Finland

% | Hvilken betalingsmåte foretrekker du?

% | Hvilken betalingsmåte foretrekker du?

|

Kort er mer populært hos menn (50%) enn hos kvinner (41%),
og kort er mer populært i Oslo (44%) og i andre byer (51%)
enn på mindre tettsteder (32%). For faktura er det motsatt,
som fortrekkes av 26% av kvinnene og 23% av mennene.
20% av de som bor i Oslo foretrekker faktura, men kun av
29% av de som bor på mindre tettsteder. Direkteoverføring
via nettbank er spesielt populært blant de eldre forbrukerne.
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|

|

Direkteoverføring via nettbank er mer populært i Finland enn
i andre land. Det er spesielt populært blant kvinner (26%
versus 22%). Kort er derimot populært blant menn (45%
versus 32%).

NORSK E-HANDEL 2013

37

ORDLISTE
Betalingmåter

Nettbank:

Betaling direkte fra
forbrukerens bankkonto
gjennom verifisering i
nettbanken.

Mikrobetaling:

E-lommebøker som for
eksempel PayPal.

Kort:

Betaling med debetkort
eller kredittkort.

Avbetaling:

Betalingen deles opp i
mindre beløp. Vanligst
ved kredittkort og
fakturabetaling.

Geografiske
områder

Øvrig

Bransjer

Annen by:

By med færre enn 1 million
innbyggere.

Tettsted med mindre
befolkning.

Norsk E-handel
Norsk E-handel er en rapport fylt med statistikk som gir et
detaljert bilde av e-handelens utvikling, med spesielt fokus
på mobil handel.

Lagre kortnummer:

En tjeneste der
kortnummer lagres fra
foregående kjøp slik at
forbrukeren kan handle
enklere neste gang.

Elektronikk:

Data, hardware, software,
radio, TV m.m.

Reise:

Hotell, reisebyråer,
reisearrangører, transport,
reisebilletter m.m.

Personlig pleie:

Apoteksprodukter,
legemidler,
behandlinger, helse-og
skjønnhetsprodukter m.m.
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Mindre tettsted:

Undersøkelsen ble gjennomført i tredje kvartal av 2013 av
forskningsinstituttet YouGov og bygger på intervjuer med
over 4000 internettbrukere i Norge, Sverige, Danmark og
Finland.

Forbruksvarer:

Mat, drikke,
husholdningsprodukter,
alkohol, blomster m.m.

Media:

Bøker, program, musikk
og filmer, software,
leker, dataspill,
arrangementsbilletter,
foreninger, media m.m.

Hus og hjem:

Møbler, hage, verktøy, DIY,
husholdningsapparater,
andre produkter til
hjemmet m.m.

Klær og sko:

Klær, sko, smykker,
klokker, sportstilbehør
m.m.

Rapporten finnes på:
www.norsk-e-handel.no

Om DIBS
DIBS tilbyr Nordens største utvalg av enkle og sikre
betalingsløsninger på nettet. Vi startet i 1998 og var da
pionerer innen betalingsløsninger på nett – i dag er vi
Nordens ledende betalingsleverandør.
Vi var de første til å gjennomføre 1 milliard transaksjoner.
Vi har i dag over 15 000 kunder med en årlig salgsverdi på
over 100 milliarder kroner. Hvert år velger 2 000 nye kunder
vår løsning.

Tjenester:

Offentlig sektor, finans,
forsikring, veldedighetsorganisasjoner,
bedriftstjenester,
telekom m.m.

Våre 100 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark
jobber daglig for å gjøre det enkelt å ta betalt på nettet.
DIBS er listet på First North med Redeye som Certified
Advisor.

NORSK E-HANDEL 2013

39

DIBS AS
HOFFSVEIEN 15
0275 OSLO
TELEFON
EMAIL
HJEMMESIDE

(+47) 21 55 44 00
SALG@DIBS.NO
WWW.DIBS.NO

