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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

04. oktober 2019

Utviklingen frem mot 2030 
Norsk økonomi er i motfase med verden omkring. Mens
situasjonen her hjemme er preget av produksjonsvekst,
overraskende frisk jobbvekst, og gjennomgående god
stemning i bedrifter og husholdninger, ser bildet stadig
mørkere ut rundt oss. Det er nå ikke lenger et spørsmål om
det kommer en oppbremsing i internasjonal økonomi – den
er her allerede – men snarere hvor alvorlig den vil bli. 

Ny NHO-rapport om utviklingen frem mot 2030 viser: 
Hvordan utviklingen blir i norsk økonomi det neste tiåret
Hvor mange flere får jobb.
Hvilke næringer vil vokse mest.
Hva blir inntektsveksten. 

Les mer

  

Donerer omsetning 
Frisøraksjonen "Klipp med mening" er
en viktig del av TV-aksjonen i andre
halvdel av oktober. 

Les mer

Vinnere i handel 
Bransjer med sterk vekst mot
fjoråret (august 2019):  
Kosmetikk: 
+7,8% i volum, +5,1 % i verdi 
Netthandel: 
+2,2% i volum, + 1,5% i verdi 
Spill og leker:
+21,5 % i volum, + 18,5 % i verdi 

Les mer

Seniorer gir fortrinn 
Ansatte over 50 år er gir butikkene
fortrinn i kamp om kundene. 

Les mer

  

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

Maha er årets beste 
Maha El Barakawi, fra vår
medlemsbedrift Grefsenhjemmet, er
kåret til årets medarbeider i

Kurser brannvesenet 
Brannvesenet går på kurs i å redde
gjenværende verdier etter brann,
vannlekkasjer og andre skader. Dette er
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finne verdige vinnere. 

Les mer

eldreomsorgen i 2019 av Oslo
kommune. 

Les mer

et samarbeid mellom
Restverdiredningstjenesten (RVR),
Finans Norge og vår medlemsbedrift
Recover. 

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

  

Bremser Kina-handel 
I løpet av fire år har nordmenn
hamstret 42 millioner småpakker fra
Kina. Momsfritak og u-landspriser på
frakt har gitt Kina-pakkene en prisfordel
på halvannen milliard kroner. Men etter
et møte i FNs postunion står både
fraktfordelen og 350-kroners grensen
for fall 

Les mer

Bedre innkjøp 
Kanskje får du en mer fair mulighet til å
selge til det offentlige. Nå kommer
Sertifiseringsordning for offentlige
anskaffelser (SOA) som NHO har ivret
for og som Difi skal drifte. 

Les mer

Høyeste på 8. år 
Det er sterk optimisme i
tjenestesektoren. Optimismen er opp
mot det høyeste målte nivået for
bedrifter i NHO Service og Handel de
siste åtte årene. 

Les mer

Nå 2.384 medlemsbedrifter med 6.864 virksomheter. Nye er:
Bergen Interiør AS
Bergen Interiør Og Gaver
AS
Nettside

euroRessurs AS
Nettside

Filipino Wellness AS
Facebook

Lykke Hjemme AS
Nettside

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

Olimb & Co. Munch Brygge
AS
Nettside

Renates Dag Spa AS
Nettside

Safer Life Solutions AS
Nettside

The Cirkus Club AS
Nettside

Ulsrud Dagligvare AS
Nettside

Dine Medlemsfordeler
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