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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

11. oktober 2019

350-kroners-grensen
forsvinner - vil skape nye
norske arbeidsplasser 
- Det er svært gledelig at regjeringen endelig fjerner
momsfritaket på nettimport under 350 kroner fra 1. april
2020. Dette vil skape nye, norske arbeidsplasser, sier Anne-
Cecilie Kaltenborn om statsbudsjettet for 2020. 

Les mer

  

Nytt eldreombud 
Norges får sitt første nasjonale ombud
for eldre. Det var en av nyhetene for
helse og velferd i statsbudsjettet. 

Les mer

Sponser harryhandel 
- Dette statsbudsjettet bidrar dessverre
ikke til å dempe den massive
grensehandelen, sier Anne-Cecilie
Kaltenborn i NHO Service og Handel. 

Les mer

2020-budsjettet 
Her er det viktigste fra statsbudsjettet
2020 for frisør og velværebedrifter. 

Les mer

  

Årets beste bedrift 
Vi skal kåre "Årets Service- og
handelsbedrift 2019" og "Årets
Talsperson 2019" og trenger din hjelp til
finne verdige vinnere. 

Les mer

Nytt tilsyn for handel 
For å overvåke konkurransen innen
varehandel styrkes Konkurransetilsynet
i statsbudsjettet med 10 millioner
kroner for 2020. Det skal i tillegg
etableres et eget dagligvaretilsyn med
fem ansatte, lokalisert i Grenland. 

Roser sikkerhet 
Det tette samarbeidet mellom politiet
og sikkerhetsbransjen vekker interesse
utenfor landets grenser. På CoESS
´European Security Summit delte
politidirektoratet (POD) sine erfaringer
med det privat-offentlig samarbeidet. 
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Les mer Les mer

Handlekraft 2019 
Vi ønsker velkommen til generalforsamling, årskonferanse
og festmiddag den 21. november 2019 på Clarion Hotel The
Hub i Oslo. Dette er viktige møteplasser for alle våre
bransjer med et faglig spennende program. 

Les mer

  

6 kjappe om jobbjakt 
Her er 6 kjappe råd til deg som er på
jobbjakt. 

Les mer

Norges beste oppvask
Drifter du kantine eller har du et
storkjøkken med medarbeidere som
kunne tenke seg å delta i NM i
Maskinoppvask? 

Les mer

Kom.Kraft2019 
"Krisehåndtering". "Bli skikkelig god på
mobilvideo". "Innholdsmarkedsføring i
redaktørstyrte medier". Dette er
stikkord for seminaret for deg som
jobber med kommunikasjon i våre
medlemsbedrifter, 21. november kl.
08.00-12.00 i Oslo. 

Les mer

Nå 2.393 medlemsbedrifter med 6.885 virksomheter. Nye er:
euroRessurs AS
Nettside

Jan Tore Gråberget AS
Nettside

Klinikk Matis AS
Nettside

Olimb & Co. Munch Brygge
AS
Nettside 

Adept
Bemanning&Rekruttering
AS
Nettside

Look At Me Skøyen AS
Nettside

Mo Interiør AS
Mo Interiør og Invest AS
Mo Invest og Design AS
Nettside 

Ms/Mr AS
Nettside

Renates Dag Spa AS
Nettside

Skinclinic Linda Kristine
Taraldsen
Nettside

The Cirkus Club AS
Nettside 

Tilvalg AS
Nettside

Ulsrud Dagligvare AS
Nettside 

Dine Medlemsfordeler

Redaktør Baard Fiksdal - NHO Service og Handel - PB. 5473 Majorstuen - 0305 Oslo - Telefon 23 08 86 50 - nhosh.no

Registrere | Avregistrere

 

https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2019/etablerer-dagligvaretilsynet/
https://www.nhosh.no/bransjer/sikkerhet-og-beredskap/nyheter-sikkerhet/politidirektoratet-roser-sikkerhetsbransjen---en-anerkjennelse/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/handlekraft2019a/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/handlekraft2019a/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2019/6-kjappe-for-a-fa-ny-jobb/
https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/kantine/nyheter/2019/nm-setter-hygiene-i-kjokkenet-pa-dagsorden/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/kommunikasjonskraft/
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2019/6-kjappe-for-a-fa-ny-jobb/
https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/kantine/nyheter/2019/nm-setter-hygiene-i-kjokkenet-pa-dagsorden/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/kommunikasjonskraft/
https://www.euroressurs.com/
https://www.rema.no/
https://www.klinikkmatis.no/
http://olimb.net/
https://adeptrekruttering.no/
https://lookatme.no/
https://www.mo-interior.no/
https://www.ledigtime.no/msmrhairandnails/step1
https://renates.no/
https://skinclinic.no/
https://www.facebook.com/circuscluboslo/
https://www.tilvalg.as/
https://www.tilvalg.as/
https://www.facebook.com/REMA1000Ulsrud/
https://www.facebook.com/REMA1000Ulsrud/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/
http://www.nhosh.no/
http://www.anpdm.com/form/4145594072444B5C457040/4341584774434A504371

	anpdm.com
	Det vekker interesse utenfor landets grenser


