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1. Tyskland - en marknad med stor potential 
 
Tyskland är Sveriges största exportmarknad och representerar hela 100 miljoner konsumenter. 
Med landets 80 miljoner invånare och 20 miljoner konsumenter i länderna runt om Tyskland 
som gärna handlar från tyska e-handlare, är det en stor marknad med signifikant potential.  
 
Dessa 100 miljoner konsumenter handlade 2017 varor online för cirka 58,4 miljarder euro.* 
 
Den stora potentialen gör marknaden attraktiv för många aktörer och därför kan svenska e-
handlare förvänta sig mycket tuff konkurrens, inte bara från tyska e-handlare men även från ett 
stort antal utländska e-handlare som också provar lyckan i Tyskland.  
 
En stående rekommendation är därför alltid att noggrant undersöka konkurrenssituationen och 
kartlägga de säljande argument som man kan erbjuda i förhållande till produktsortiment, pris 
eller andra fördelar jämfört med lokala aktörer. Arbetet med detta går före investeringar inom 
lokalisering och marknadsföring.  
 
2. Utmaningarna på den tyska online marknaden 
 
De tre största utmaningar som man bör ta hänsyn till är följande:   
 

1. Större och fler konkurrenter betyder ökad prispress och dyr marknadsföring 
2. Amazon har med cirka 50% marknadsandel av den totala handel online, och har även 

tagit positionen som “produkt-sökmotor” i Tyskland. Uppemot 60% av alla 
produktsökningar börjar på Amazon 

3. Tyska konsumenter är vana med större och billigare utbud och ställer tuffare krav än 
nordiska kunder 

 
1. Större och fler konkurrenter betyder ökad prispress och dyr marknadsföring 
 
På en marknad med många säljare inom alla branscher så finns det gott om webbshoppar med 
fokus på omsättning och likviditet istället för lönsamhet. Det får effekten att det råder konstant 
prispress och marknaden har generellt lägre priser än det som svenska e-handlare känner igen 
från Norden.  
 
I bilaga A (sida 15) finns en indikation på konsumentpriserna i Europa. Här kan man se att 
priserna i Tyskland (index 100) är i nivå med genomsnittet i Europa (index 99), men priserna i 
Sverige är på index 122. Se detta som en indikation som inte nödvändigtvis är heltäckande för 
alla branscher, men som tydligt förklarar att den generella prisnivån är lägre i Tyskland.   
 
Onlinemarknadsföring för alla primära kanaler (Google, Amazon, Facebook och affiliate) 
baseras på budgivning. Den annonsör som betalar bäst per media/kanal får exponeringen. Det 
betyder att man bör förvänta en CPO (cost per order) som är markant dyrare i Tyskland jämfört 
med Sverige och övriga Norden.  
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Tyskland har även ett större antal prisjämförelsetjänster och det finns alltid gott om alternativ 
per produkt, vilket igen, påverkar priset och tröskeln för att ta sig in på marknaden i Tyskland.  
 
Bilden från Idealo nedan är ett exempel på en tjänst där den tyska konsumenten enkelt kan hitta 
billigaste leverantör för en specifik produkt. Tycker konsumenten att det fortfarande är för dyrt 
så finns en tjänst där man automatisk notifieras om produkten når “rätt pris”.  

 
Det finns ingen specifik statistik som bekräftar den exakta prisskillnaden i förhållande till 
marknadsföringen online i Tyskland, men uppskattningsvis är det cirka 15% dyrare än i Norden. 
Detta ska dock endast ses som en indikation, men uppskattningen bekräftas till dels i denna 
artikeln på Wordstream.com. 
 
2. Amazon förmedlar merparten av försäljningen i Tyskland 
 
Amazon har med cirka 50% markedsandel i Tyskland ett stort inflytande på trafik och försäljning 
online. Svenska e-handlare behöver därför ta ställning i frågan hur man vill jobba med 
plattformen. Observera att det inte betyder att man måste sälja på Amazon, men det betyder 
man måste ha en strategi. Amazons position varierar från bransch till bransch, men en stor del 
av alla produktsökningar påbörjas på en av Tysklands stora marknadsplatser.  
 
 
I samband med utvärderingen av Amazon som potentiell plattform och skyltfönster är strategin 
hur man använder Amazon till sin fördel bland de viktigaste besluten för Tyskland. 
Framgångsrika e-handlare på Amazon jobbar noggrant med de specifika produkterna och deras 
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placering på Amazon. Det krävs optimal lansering av varje produkt och utan omsättning eller 
positiva recensioner kommer produkten inte sälja.  
 
Vi på MakesYouLocal hjälper ofta våra kunder i förhållande till strategin på produktnivå och inte 
för det samlade produktsortimentet. Bra exponering och försäljning av ett fåtal produkter på 
Amazon kan i sin tur leda till ökad trafik på den egna tyska webbshoppen. Vi kommer gå i djupet 
med Amazon och övriga marknadsplatser i kommande avsnitt av denna guide.   

 
Tobias Dziuba, Amazon-försäljningsexpert, MakesYouLocal 
“Amazon har cirka 50%1 av den tyska e-handel för fysiska produkter och 
marknadsplatsen har en tillväxttakt som långt överstiger tillväxten i den tyska e-
handeln generellt. Alla företag som vill sälja sina produkter i Tyskland behöver 
en Amazon-strategi.  
 

 
3. Tyska konsumenter ställer höga krav 
 
De tyska konsumenterna är bortskämda på flera områden. För att nå fram i bruset kan många 
tyska webbshoppar erbjuda mycket attraktiva villkor i förhållande till leverans och retur, vilket  
därför är en stor del av utmaningen inför en eventuell lansering i Tyskland.  
 
Ett par konkreta exempel är Amazon i helhet och speciellt för Amazon Prime-kunder där frakten 
och eventuella returer ingår i Prime medlemskapet. I jämförelse så kan Zalando erbjuda fri frakt 
och fri retur i upp till 100 dagar oavsett storlek på ordern.  
 
 
  

                                                
1 EHI Retail Institute: https://goo.gl/m3N4YY 
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3. Vad förväntar sig tyska kunder av en webbshop? 
 
Cirka 50% av e-handeln går fortfarande genom andra kanaler än just Amazon och därför är det 
relevant att man är bekant med de tyska kundernas förväntningar till webbshoppar.  
 
Kom gärna ihåg att när en potentiell kund besöker en okänd webbshop, har de sällan på 
förhand bestämt sig för att avbryta ett köp om det inte går att betala med faktura eller om 
webbshoppen saknar ett bestämt trygghetsmärke.  
 
När en potentiell kund har hittat en produkt som är rätt prissatt men ändå väljer avbryta ett köp, 
är det oftast på grund av dessa tre problemställningar.  
  

● Kan jag lita på webbshoppen och är jag redo att betala för mina produkter? 
● Är jag nöjd med leverans-och returvillkoren? (tid, fraktbolag och pris)  
● Kan jag lita på att webbshoppen kommer återbetala mig ifall jag ångrar köpet är 

missnöjd eller något annat är fel? 
 
Detta är ett axplock av de viktigaste elementen som skapar förtroende som konverterar 
besökare till kunder. Det betyder att du som svensk e-handlare behöver ta ställning till konkreta 
områden som betalningsalternativ, leverans samt andra områden som skapar trygghet och ger 
viljan att handla från just er webbshop. 
  
Förväntningar till leverans 
  

● Hälften av alla tyska beställningar online skickas kostnadsfritt 
● Olika e-handlare har olika upplägg för frakt och retur, och för vissa gäller ett minibelopp 

per order 
● Tyska kunder förväntar sig leverans inom 1-2 dagar (3 dagar i ytterområden)  
● DHL är det mest populära alternativet men andra möjliga distributörer är Hermes och 

DPD. 
  
Förväntningar till betalningsmetoder 
  
Den tyska e-handelskunden är konservativ i förhållande till betalningar. Yngre konsumenter 
använder kortbetalning men det finns en rad andra betalsätt som är väldigt viktiga för tyska 
webbshoppar. I kommande avsnitt finns en genomgång av dessa betalsätt (avsnitt 7, sida 10). 
  
 
Förväntningar till returvillkor 
  
Tyska kunder är vana med att webbshoppen ofta erbjuder fri frakt och fri retur, särskilt inom 
modesegmentet har detta blivit standard. Detta bör därför noggrant övervägas inför en lansering 
i Tyskland just eftersom snabb och smidig leverans är ett sätt för att förbättra 
konkurrensförmågan i Tyskland. 
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Förväntningar till webbshoppen (trygghetsmärken) 
  

● Tyska kunder förväntar att webbshoppen har en “trustmark” och det är också naturligt att 
det finns recensioner från andra kunder, både direkt i webbutiken men även via tjänster 
som t.ex. Trustpilot eller Idealo.  

● Tyska kunder förväntar sig ha möjlighet att kunna kontakta tysktalande kundtjänst. 
 
 
4. Onlinemarknadsföring i Tyskland 
 
Ett annorlunda marknadslandskap  
Tyskland är, som de flesta andra nordeuropeiska marknaderna, relativt modernt när det 
kommer till försäljning online och marknadsföring.  
 
Unga tyska konsumenter använder sociala medier och online kanalerna i samma utsträckning 
som i Sverige och Norden. Däremot går vägen till äldre konsumenterna via mer traditionella 
kanaler som tv, radio och tryckt media. 
 
I Sverige har vi ett förhållandevis koncentrerat marknadsföringslandskap som domineras av ett 
fåtal sökmaskiner, sociala medier och affiliates. I Tyskland ökar utbudet radikalt, t.ex. har 
många stora retailmärken etablerat sig på olika marknadsplatser som en del av deras digitala 
försäljningsplattform. De största på marknaden i Tyskland är amazon.de, otto.de och 
zalando.de. 
 
I Tyskland är media-mixen annorlunda och t.ex. är tryckt reklam ett vanligt sätt för tyska e-
handlare att informera existerande och nya kunder om kampanjer och speciella erbjudanden. 
Många tyska e-handlare ser detta som en av kanal med bra konvertering, vilket också innebär 
en väsentlig skillnad jämfört med Sverige och Norden.  
 
Det finns spännande digitala alternativ som förmedlar traditionell tryckt reklam i ett digitalt 
format, t.ex. plattformen Kaufa.de och meinprospekt.de som når uppemot 15-20 miljoner tyska 
konsumenter varje månad.  
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5. Marknadsplatser är en avgörande faktor 
 
Inom området för marknadsplatser finns markanta skillnader i Tyskland gentemot Sverige då en 
stor del av trafiken, uppskattningsvis 50%+, går genom en av Tysklands stora marknadsplatser. 
I följande avsnitt presenteras marknadsledarna.  
 
 
Amazon 
 
Amazon Tyskland har idag cirka 17 miljoner Amazon Prime-medlemmar2. Amazon är suveränt 
störst på den tyska marknaden med en marknadsandel på 50%. På Amazon.de finns idag cirka 
64 000 aktiva säljföretag och mer är 240 miljoner produkter! Det gör samtidigt Tyskland till den 
enskilt största marknad för så kallad crossborder e-commerce i Europa.  
 
Konkurrensen är tuff och som tumregel behöver man vara extra observant om man inte är: 
 

1)    ägare av varumärket, eller: 
2)    ledande på priset inom produkterna som säljs  

  
Priset är ett avgörande kriterium för att få bra exponering på Amazon och finns det inte 
möjlighet att matcha övriga säljare inom samma bransch/produktkategori, så är det extremt 
svårt att få volym i försäljningen på Amazon.  
 
Flera branschledare i Tyskland väljer att inte sälja via Amazon med undantaget för specifika 
kampanjer eller utgående produkter. Detta görs för att dölja (för Amazon) vilka produkter som 
säljer bra. Dock är det viktigt att lyfta fram att denna strategi också begränsar möjligheten för 
exponeringen och trafiken som Amazon kan erbjuda.  
 
Övriga marknadsplatser 
  
Det finns många alternativ till Amazon, alla med samma syfte att driva trafik och samla så 
mycket som möjligt på ett ställe. T.ex. har både Zalando, Otto, Ebay, Rakuten och flera andra 
egna marknadsplatser.  
 
En utmärkt tjänst som en hel del e-handlare använder sig av för att koppla produkter till 
marknadsplatser är Tradebyte, som erbjuder en bra översikt över många marknadsplatser sitt 
nätverk. Det bör också lyftas igen, att 50% av e-handeln går via Amazon i Tyskland, så 
produkter som inte säljs på Amazon blir svårare att hitta.   
 
 
 

                                                
2 Prime kostar cirka 75 kronor per månad och ger olika fördelar, som t.ex. fri frakt och fri retur på alla beställningar. 
Det är dock också ett ”allt-i-ett konto” med fillm, musik, böcker och andra tjänster.  
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Den tyska marknaden och ett axplock av större marknadsplatser: 
 

 
 
 
6. Sociala medier i Tyskland 
 
Tyskland är mer konservativt i jämförelse med Sverige och användandet av influencers som 
bloggare och övriga ambassadörer är mindre utbrett i Tyskland. Igen gäller tumregeln att varje 
bransch har sina ambassadörer och att hitta rätt kräver en noggrann analys.   
 
Facebook & Instagram 
 
Facebook och Instagram är de två mest använda kanalerna inom sociala medier för att nå 
kunder och skapa varumärkeskännedom. 
 

 
Kön och ålder på de tyska Facebook-användarna. Källa: Facebooks Audience Insight 
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Sett till åldern på användarna är Facebook ett ungt media i Tyskland jämfört med Sverige. Till 
exempel är endast cirka 13% av de tyska användarna i åldersgruppen +55 år, och i Sverige är 
samma siffra över 26%3. 
 
Flera svenska e-handlare som MakesYouLocal varit i kontakt med uttrycker också att Facebook 
inte är en lika effektiv marknadsförings kanal i Tyskland som den är i t.ex. Sverige och övriga 
Norden. 
 
  
Övriga kanaler 
 
I Tyskland används rörlig bild och video i stort utsträckning och speciellt video prioriteras högt 
på sociala media-plattformar. Distribution av video via YouTube och liknande är också populärt 
på den tyska marknaden. 
 
 
7. Lokalisering av webbshoppen  
 
Tyska konsumenter har andra krav till webbshoppar än svenska och i följande avsnitt kommer vi 
lyfta fram de mest väsentliga skillnaderna.  
 
Det går utmärkt att ta hand om alla områden själv, alternativt så kan MakesYouLocal assistera 
med detta.  
 
Leveransvillkor 
 
Du som svensk e-handlare behöver ta ställning till den tyska kundens förväntningar till 
leveransvillkor och kostnaden för leverans och retur. Amazon har i dagsläget 17 miljoner tyska 
medlemmar av tjänsten Amazon Prime, och dessa 17 miljoner har snabbt börjat vänja sig till 
leverans nästa vardag. 
 
Tyska privatkunder föredrar leverans med DHL som i Tyskland förknippas med snabba, säkra 
leveranser. Den optimala lösningen är att erbjuda valmöjlighet mellan hemleverans alternativt 
leverans till ombud, som också är en populär metod för leverans i Tyskland.   
 
Ett sätt att bemöta den tyska kundens förväntningar i förhållande till snabb och billig leverans är 
vid att erbjuda olika leveransalternativ med olika distributörer. Du kan t.ex. överväga att erbjuda 
kostnadsfri 2-5 dagars standardleverans för beställningar över €50 i kombination med ett 1-2 
dagars expressalternativ för €7,90. Det ger kunden möjlighet välja mellan gratis frakt eller snabb 
leverans. 
 

                                                
3 Facebook Ads Audience Insight inlägg, december 2017 
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Oavsett valet av distributör, leveransalternativ och pris, bör man alltid säkerställa att kunden får 
möjligheten att följa ordern från beställning till leverans. En spårningslänk bör leda till en tysk 
sida där kunden har en enkel översikt och snabbt kan orientera sig om den kommande 
leveransen. Det är dessutom viktigt att ordern enkelt kan spåras med samma referensnummer 
hela vägen till kunden i Tyskland, alltså att referensnumret inte ändras när paketet t.ex. korsar 
landsgränser och/eller övertas av annan distributör.   
 
MakesYouLocal hjälper kunder som vill testa hela leveranskedjan från beställning till leverans till 
en tysk privatadress. Testköpet ger full insikt i hela processen med referensnummer och övrig 
information.  
 
 
Betalningsalternativ 
 
De tre föredragna, och därmed också viktigaste betalningsmetoderna i Tyskland är PayPal, 
kortbetalning och Sofort Überweisung. Vi rekommenderar inte att man lanserar en tysk 
webbshop utan att som minimum erbjuda dessa tre metoder redan från start. 
 
Utöver metoderna nämnda ovan så har fakturabetalning blivit allt mer känt och använt, och 
närmar sig en status av måste-betalningsmetod. Man kan dock fortfarande lansera med de tre 
metoderna ovan och sedan implementera fakturabetalning. Alla fyra betalningsmetoder kräver 
ett bankkonto i euro, något som man enkelt kan etablera i sin svenska bank. 
 
Förskottsbetalning via manuell banköverföring är fortsatt en relativt populär betalningsmetod på 
marknaden men om kunderna fritt kan välja, så väljer mindre än 10% denna metoden enligt de 
webbshoppar vi har talat med. Notera också att denna betalningsmetod kräver ett tyskt 
bankkonto då internationella överföringar är både för tungt och dyrt för kunderna. 
 
 
Klarna Checkout - ett alternativ på den tyska marknaden 
 
Klarna har en stark position i Tyskland och med Klarna Checkout finns möjligheten att erbjuda 
en bra heltäckande lösning på marknaden. Det krävs dock fortfarande ett separat avtal med 
Paypal, som sedan kan integreras i Klarna Checkout. 
 
 
Returprocess och villkor 
 
Under många år var det lagstadgat att tyska webbshoppar skulle erbjuda fri returfrakt för 
produkter med ett värde över €4, vilket gjorde att det blev standard för returfrakten att alltid vara 
gratis oavsett priset på produkten. Detta har haft stor betydelse för tyska kundernas 
beteendemönster i samband med köp online och har också spelat stor roll i samband med de 
krav som man som e-handlare i Tyskland förväntas efterleva.   
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Lagen om fri returfrakt försvann under 2014 men merparten av de tyska webbshopparna har 
kvar fri returfrakt och kundernas förväntningar om just detta, kvarstår. En stor skillnad mellan 
Sverige och Tyskland är antalet returer, och speciellt inom modesegmentet bör man räkna med 
upp till 25%4 retur.  
 
I Sverige och övriga Norden är det inte ovanligt att erbjuda returfrakt som kunden betalar men 
med en returfraktetikett med förbetalt porto som följer med i beställningen. För den tyska 
kunden betyder dock en returfraktetikett gratis returfrakt vilket man ska vara uppmärksam på. 
Övergripande finns två alternativ i förhållande till tyska returvillkor:  
 

● Skicka med en gratis returfraktetikett i paketet (särskilt bra inom mode) 
● Erbjuda en tysk returadress dit kunden kan returnera beställningen för egen räkning 

  
Trygghetsmärken 
 
Certifiering med så kallade trustmarks används mycket oftare i Tyskland än i Norden och är 
mycket viktiga för tyska kunder. Ett av de mest populära tyska alternativen är märkningen 
Trusted Shops. 
 
Många tyska konsumenter känner stort förtroende för Trusted Shops, eftersom Trusted Shops i 
Tyskland aktivt marknadsförs som en typ av “trustmark” som inte går att köpa, samtidigt som de 
informerar om deras värdegrund. Därför används också Trusted Shops aktivt i 
marknadsföringen av många tyska webbshoppar. Trusted Shops bör betraktas som ett baskrav.  
 
För e-handlare som säljer produkter till barn kan även märkningen TÜV vara ett utmärkt tillägg 
till Trusted Shops, eftersom TÜV även inkluderar certifiering av produktsortimentet.  
 
Trustmarks är ett sätt att bygga förtroende, ett annat är kundrecensioner och den tyska kunden 
förväntar att kunna ge och läsa andra kunders recensioner samt butikens svar och 
kommentarer. Trusted Shops inkluderar även en recensionsfunktion som är en av den mest 
kända och använda. Dessutom finns alternativ som t.ex. eKomi och Trustpilot.  
     
Tyskens allmänna engelska kunskap har blivit bättre men är fortsatt inte i närheten av nivån i 
Norden. Det är därför oerhört viktigt att den tyska kunden enkelt kan ta kontakt med en 
tysktalande medarbetare i kundtjänsten. Lokal adress, tyskt telefonnummer samt en tysk 
mejladress är alla baskrav. Alla dessa är konkreta trygghetsindikationer som skapar förtroende 
och grunden för ett eventuellt köp.  
 
Informationen i webbutiken ska vara korrekt översatt och särskilt viktig är informationen om 
betalningsalternativ, leverans- och returvillkor. Tyska köpevillkor kräver expertkunskap och är 
ett område där vi alltid rekommenderar att man tar extern hjälp. 
 
                                                
4 Statista https://www.statista.com/statistics/327314/share-of-returns-in-online-shopping-regarding-fashion-and-
consumer-electronics/ 
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Juridik och “abmahnung” 
 
Basregelverket för e-handel är på EU-nivå för att ge bättre konsumentskydd vid utlandsköp och 
dessa krav måste man alltid leva upp till. Med det sagt så är det inte begränsat till lokala 
skillnader som innebär ännu högre skydd av konsumenterna, såsom vi i Sverige erbjuder 3 års 
reklamationsrätt istället för de EU-lagstadgade 2 åren.  
 
I Tyskland har man därför infört en precis tolkning av regelverket för att just undvika individuella 
tolkningar hos olika företag, och dessa ska följas. Detta innebär bland annat att det är klart 
definierat vad som ska stå på köpknappen i din kassa och under “impressum” ska namn på 
firmatecknare, bolaget, adress, organisationsnummer och kontaktinformation framgå.  
 
Det skall vara korrekt i Tyskland och många tyska kunder läser gärna köpevillkoren innan de 
fattar beslut, och överlag kan den tyska kunden beskrivas som mycket noggrann innan ett köp 
äger rum.  
 
Abmahnung - lär dig detta begrepp direkt 
 
Tyskland har ett ganska unikt system som kallas för “abmahnung” (direktöversatt till “varning”). 
Om du som e-handlare inte följer regelverket kan både konkurrenter och kunder skicka över en 
“abmahnung” till dig. Det innebär ett krav att rätta till det som är felaktigt samt täcka eventuella 
kostnader för att skicka över denna abmahnung. Igen rekommenderar vi här att ta experthjälp, 
då detta är ett område som är svårtillgängligt.  
 
Den tyska konsumenten är väl medveten om sina rättigheter och är det så att en tysk kund inte 
känner sig ordentligt bemött är det vanligt att de kontaktar ett juridiskt ombud. En stor andel av 
tyska konsumenter har en försäkring som täcker kostnaden för eventuella konflikter med en 
webbshop.  
 
 
8. Språk & kultur 

 
 

Willy Brandt, tidigare förbundskansler 
”If I am selling to you, then I will speak your  
language, aber wenn du mir etwas verkaufst, 
dann musst du Deutsch sprechen”.  
 

 
 

Saker och ting är annorlunda i Tyskland och det, kombinerat med en högre grad av 
konservatism, gör att man inte får underskatta värdet av ordning och reda. Det kan låta som en 
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självklarhet men för internationella bolag som inte har översikt över alla detaljer så kommer 
lokala aktörer alltid ha en konkurrensfördel.  
 
Det tyska folket är generellt sämre på engelska jämfört med Norden och därför vill den breda 
gruppen av tyska kunder alltid föredra att kommunikationen äger rum på tyska. Det går därför 
inte att applicera ”vi ska bara översätta det viktigaste” - det är en strategi som inte kommer 
lyckas. Era tyska kunder vill tilltalas på korrekt och felfri tyska, dåligt översatta sidor och stavfel 
ses som slarv och det kommer med garanti påverka förtroendet och därmed också konvertering 
och försäljning.   
 
Produkter från Skandinavien ses i regel som något positivt och ett uttryck för kvalitet. Det 
betyder dock inte att man alltid ska marknadsföras som svensk eller nordisk, men det bör ingå 
som en del av det strategiska grundarbetet hur varumärket ska laddas för att nå den tyska 
kunden. 
 
9. Avslutande kommentarer 
 
Att etablera din e-handel i Tyskland är ingen omöjlighet. Tyskland representerar en enorm 
potentiell marknad men som också är bland de svåraste i Europa. Uthållighet och ett öga för 
detaljer är ett absolut krav för en framgångsrik lansering på marknaden. När den slutgiltiga 
utvärderingen äger rum bör grundfrågan igen vara: går det att få en lönsam e-handel i 
Tyskland? 
 
Du/ni är alltid välkomna att höra av er till oss på MakesYouLocal. Vi hoppas att guiden har get 
dig inspiration och nya idéer till hur du kan ta dig in på marknaden i Tyskland och vi önskar dig 
stort lycka till! 
 
Kontakt: 
MakesYouLocal 
Henrik Hansen, henrik@makesyoulocal.se 
+46 (0)705 53 58 50 
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Bilaga A, indexsiffror för konsumentpriser i EU: 
 

 


