Studiebesök på ORIFLAME
SWEA Stockholm var inbjudna på studiebesök på Oriflame, det blev ett besök med mycket information
om en spännande och expansiv verksamhet.
Studiebesök på ORIFLAME
Närmare 40 Sweor begav sig till Ekerö den 24 oktober, inbjudna av Swean Lilian af Jochnick, delägare i
kosmetikföretaget Oriflame, för att lyssna till företagets historia samt se produktion av bland annat
parfym och schampoprodukter, vilka tillverkas på plats.
Vi fick klä oss i vita skyddsdräkter och såg ut som riktiga laboratorieproffs. Det var fascinerande att se
alla cisterner, dunkar mm samt hela produktionsprocessen med löpande-band-princip från tomma flaskor
till färdigpackade och leveransklara förpackningar. Alla recept är hemliga. Kanske vet Demi Moore vad
som döljer sig i den parfym hon representerar!?
Oriflame har nyligen haft sitt 45-årsjubileum och vuxit från ett 20-tal produkter 1967 till ca 1 000 idag. Ett
nytt koncept är så kallade wellness-produkter som t ex soppor och vitaminer. I Barnängens gamla fabrik,
som Oriflame köpte 2003, tillverkas idag ca 250 produkter men företaget har produktion även i andra
länder, bl.a. Polen (hudkräm) och Ryssland (läppstift och läppglans). Ryssland är det land där det
handlas mest, ca 40% av omsättningen finns där.
Försäljningen sker genom säljkonsulenter som skapar sitt eget nätverk av köpare (så kallade home
parties) så inga affärslokaler behövs. Ett framgångsrikt koncept har det visat sig, även om det gått både
upp-och-ner genom åren, enligt Lilian. Nu ser läget ljust ut och nya marknader erövras hela tiden, bl.a
Indien och Kina, där det också finns lokal producenter.. Omsättningen i de ca 60 länder företaget finns är
runt 1,5 miljarder euro. Ca 12 000 - ja, tolv tusen - konsulenter över hela världen svarar för det. Bara i
Sverige finns 1 200 försäljare. En riktig success-story, som man brukar säga. Nämnas bör också att
produkterna inte testas på djur.
Tack till Lilian och Per för ett intressant och trevligt besök!
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