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Intet succesgebyr har i 2020 givet stor besparelse for sælgerne 

på dff-netsalg.dk! 

Dff-netsalg.dk har udviklet sig til et attraktivt tilbud for medlemmerne af Danmarks Filatelist Forbund; og 

fortsat flere benytter sig af at købe og sælge på auktionsplatformen, fordi dff-netsalg.dk er: 

• Billigst sammenlignet med alle andre lignende platforme 

• Intet succesgebyr uden at gå på kompromis 

Omsætning 

Siden lanceringen af den nye programversion den 1. august 2019 har der været en positiv udvikling i 

omsætningen via dff-netsalg.dk1. Neden for ses den månedlige omsætning i danske kroner: 

Omsætning i danske kr. pr. md. 

  2019 2020 2021 

Januar   116.387 222.724 

Februar   142.255 196.054 

Marts   130.469   

April   139.404   

Maj   161.163   

Juni   117.415   

Juli   114.102   

August 82.046 119.392   

September 88.010 151.488   

Oktober 93.260 156.649   

November 97.363 189.617   

December 86.514 163.563   

Året i alt 447.193 1.701.904 418.778 

Tabel 1: Omsætning på dff-netsalg.dk – 1. august 2019-28. februar 2021 

Den samlede omsætning på dff-netsalg.dk kan i 2020 således opgøres til 1,7 mio. kr. i 2020. For at kunne 

sælge via dff-netsalg.dk skal brugeren være medlem af en klub tilsluttet DFF eller direkte abonnent på DFT. 

Det ses også af ovenstående tabel, at den månedlige omsætning i hele perioden har ligget væsentligt over 

omsætningen i august 2019. For os i Team Netsalg, som står bag den daglige drift og support, har dff-

netsalg.dk cementeret sin position som auktionsplatform inden for samleområderne frimærker, postkort, 

posthistorie. 

En medvirkende faktor for den øgede omsætning er den begrænsede klubaktivitet i 2020. En anden – og 

måske mere betydende faktor – er, at antallet af aktive brugere (brugere, der har været logget ind siden 1. 

august 2019) er steget med mere end 90%. Den tredje betydende faktor er, at antallet af sælgere blevet 

 
1 Tallene fra sidste information pr. 10. januar 2021 er ajourført. Samtidig er indskrevet antallet af solgte lots. 



mere end fordoblet i forhold til status pr. 1. august 2019; og dermed er variationen i det udbudte materiale 

også blevet væsentligt større.  

Antal solgte lots 

Ses der på antallet af solgte lots pr. måned fremkommer følgende tabel: 

Antal solgte lots pr. md. 

  2019 2020 2021 

Januar   3.606 6.894 

Februar   3.780 5.596 

Marts   4.317   

April   4.566   

Maj   5.092   

Juni   3.941   

Juli   3.737   

August 2.612 3.809   

September 4.097 4.775   

Oktober 3.340 4.565   

November 3.225 5.819   

December 2.916 4.826   

 Året i alt 16.190 52.833 12.490 

Tabel 2. Antal solgte lots på dff-netsalg.dk – 1. august 2019-28. februar 2021 

I tabel 2 vises det antal lots, der er blevet solgt via dff-netsalg.dk, i de sidste 19 måneder. Antallet svinger 

en del – og den gennemsnitlige salgspris ligeså. Men som for omsætningstallet så er der en stærkt 

opadgående tendens. 

Via Google Search Console kan vi se, at der i februar 2021 er næsten 4 gange så mange klik på dff-

netsalg.dk som i marts 2020. Der er derfor ingen tvivl om, at der er stor interesse for de lots, der bliver slået 

op auktionsplatformen.  

Bliv medlem af DFF og spar penge! 

Sådan kunne et fremtidigt slogan måske lyde, men der er alligevel noget om det allerede nu! Som et 

tankeeksperiment kunne man forestille sig, at alle lots, der har været solgt via dff-netsalg.dk i perioden 1. 

august 2019-28. februar 2021, i stedet for var blevet solgt på en platform med succesgebyr. Ved at tage 

udgangspunkt i prislister for gebyrer kan det beregnes, at sælgerne (der jo alle er medlemmer af DFF eller 

direkte abonnent på DFT) skulle have betalt langt over 500.000 kr. i gebyrer i 2020. 

 


