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Info Vinentusiasten

Fra: Svend Leth-Møller, formand <kontakt=forvin.dk@mail71.sea61.rsgsv.net> på vegne

af Svend Leth-Møller, formand <kontakt@forvin.dk>

Sendt: 31. januar 2018 07:18

Til: info@vinentusiasten.dk

Emne: Foreningen af Danske Vinimportører - Nyhedsbrev nr. 1-2018

Kære medlemmer,

Nye regler for opkrævning af

gebyr ved betalingskort
Fra 1. januar 2018 må man ikke opkræve gebyr for brug af betalingskort –

hverken i fysiske butikker eller ved nethandel.

Det gælder både dankort og kreditkort (MasterCard o.l.).

Der er nogle få undtagelser, bl.a. ved betaling med betalingskort udstedt uden

for EU.
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Man må godt opkræve et ekspeditionsgebyr, men det må ikke være afhængigt

af, om betalingen gennemføres med betalingskort.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn og har desuden udarbejdet en

vejledning, som findes her.

Der er tale om implementering i Danmark af det europæiske

betalingstjenestedirektiv.

Vi opfordrer medlemmerne til at huske at opdaterede deres webshops

håndtering af betalingskort.

Kommende regler om

beskyttelse af

personoplysninger
Vi har i mange år haft en lov om persondata, men til maj 2018 træder nye og

kraftigt skærpede regler i kraft afledt af EU’s persondataforordning. Da

sanktionsmuligheder-ne er skærpet kraftigt, bør virksomheder, der håndterer

persondata sætte sig ind i disse på forhånd og tilrettelægge systemer og

procedurer så de opfylder de nye krav.

Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen har lanceret en ny udgave af

PrivacyKompasset, så virksomhederne kan få hjælp til at efterleve de nye

databeskyttelsesregler i databeskyttelsesforordningen.

På PrivacyKompasset kan virksomheder tage en online test, der kan hjælpe

dem i gang med at implementere databeskyttelsesreglerne i deres organisation

og få svar på helt basale spørgsmål i forhold til ansvarlig datahåndtering.

PrivacyKompasset kan bruges til at få en status på dels, hvordan virksomheden

håndterer personoplysninger, og dels hvad virksomheden skal gøre for at

efterleve lovkravene og forberede sig til de kommende databeskyttelsesregler.

PrivacyKompasset er derfor en hjælp til bedre brug af data inden for

lovgivningens rammer og åbner samtidigt for, at virksomhederne på længere

sigt kan bruge privacy som et konkurrenceparameter.
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PrivacyKompasset er relanceret på Virk Startvækst og findes her.

Vi anbefaler, at I snarest tager testen og dermed får en fornemmelse hvor langt

I er fra at opfylde de nye krav.

Der er bl.a. skærpede krav til at dokumentere tilladelser fra personer for at

kunne sende nyhedsbreve til dem. MailChimp har lavet en guide for deres

kunder, se den her.

Gratis markedsføring!
Kort før jul gik vores nye fælles salgs- og opmærksomhedsportal www.find-din-

vin.dk i luften. Portalen kører rigtig godt rent teknisk, og vi går snart i gang med

at skabe en masse trafik til den via PR-arbejde og sponsoreret annoncering på

for eksempel Facebook.

Vi ved at det kan være svært at finde tid og økonomi til en kontinuerlig

markedsføringsindsats. Derfor samler vi kræfterne og sparker døren ind med

vinsøgeren.

Hvis du ikke allerede er oprettet så SKYND dig at sætte en lille time af til at

blive det!

Det er gratis for dig som medlem, og du får glæde af alle de vininteresserede

kunder, som hver dag søger vin via find-din-vin.dk.

Betingelser for at du kan oprette dig i vinsøgeren

· En webshop at linke til, hvor kunden kan bestille og betale

· Tagline (en slags overskrift på din mission)

Eks: ”Nøje udvalgte kvalitetsvine fra vingårde i det sydlige Umbrien”

· Logo

· Foto (af dine produkter, forretning eller lign.)

Sådan opretter du din side på www.find-din-vin-dk

 Følg dette link: find-din-vin.dk

 Vælg ”Medlem” i øverste højre hjørne

 Tryk på ”Medlemslogin”
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 Indtast bruger ID og password (tidligere fremsendt til alle medlemmer fra

a-round webureau)

Sådan præsenterer du din webshop

 Lav en fornuftig beskrivende præsentationstekst på op til 300 ord uden

stavefejl eller urimelige anprisninger

 Indsæt firma-logo

 Indsæt et flot bannerfoto.

 Marker de vinlande, som du har vin fra (mindst 4 vine pr. land)

 Opret ”tags” med andre søgeord, f.eks. ”Økologisk vin” ”bobler” ”isvin”

osv. Undgå stavefejl.

Hjælp og vejledning

Har du spørgsmål til oprettelse af din webshop eller kommentarer til siden så

kontakt

 Kjeld Christiansen tlf.: 4013 8044, Mail: bacchus-vinimport@mail.dk

 Knut Gotfredsen tlf.: 4020 8333, Mail: info@vinentusiasten.dk


