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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

08. november 2019

De nominerte er.. 
Her er de nominerte til å vinne prisene som Årets Service-
og Handelsbedrift og Årets Talsperson i NHO Service og
Handel. 

Les mer

Gratis jobb-annonser 
Finn nye medarbeidere til din frisør-
eller velværesalong. NFVB har åpnet en
rekrutteringskanal som er gratis for
medlemmene. Du kan du publisere et
ubegrenset antall jobbannonser –
kostnadsfritt. 

Les mer

En bedre verden 
Vår medlemsbedrift Tagyourshoes
bruker sko som verktøy for å skape
positive holdninger. Gründer Luisa
Arango (31) fra Colombia ønsker seg et
nettverk med flere unge som vil satse. 

Les mer

Mange år uten jobb 

er snudd til glede 
Mestringsguiden er et nytt medlem i
NHO Service og Handel som bidrar til
raskere inkludering ved at flyktninger
raskere kommer i lønnet arbeid. 

Les mer

aiLæring vokser 
aiLæring vokser. 44 medlemsbedrifter
tar nå del i medlemsbedriftenes felles
læringsplattform. – Plattformen utvikler
seg stadig både i kvalitet, innhold og
omfang, sier Thor Eivind Fosse fra
Amento 

-Flere gründere takk!
Ann Christin Winger Byhrø startet vår
medlemsbedrift People4you i Askim som
småbarnsmor. 13 år senere er hun ivrig
pådriver for at kvinner skal bli ledere og
gründere. 

E-handel for 763 mld.
Nordiske forbrukere handler på nett
som aldri før. I 2019 forventes e-
handelen å utgjøre 763 milliarder
kroner, en økning på 78 milliarder
sammenlignet med 2018. 
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Les mer
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

En unik mulighet 

Lær av verdens beste! 
Vi er så heldige å ha fått to fra det kinesiske landslaget som
tok hjem flere medaljer under årets VM i frisering til å holde
kurs i langthårsarbeider. Kurset går over tre dager; 14. - 16.
januar 2020 i Oslo. 

Les mer

  

Digitale håndbøker 
Prøv våre digitale håndbøker gratis i 30
dager. Du får teste ut funksjoner og kan
legge inn egen informasjon, som vil gi
deg innblikk i fullversjonen. 

Les mer

Søk Nærings-ph.d. 
Er det aktuelt å utføre et
doktorgradsprosjekt i din virksomhet?
Da bør du søke midler fra Norges
forskningsråd nå. Alle kvalifiserte søkere
som sender inn søknaden i år, antas å
få tildelt støtte. 

Les mer

Kom.Kraft 2019 
"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 2.394 medlemsbedrifter med 6.886 virksomheter. Nye er:
Christiania 
Kaffebryggeri AS

Frøken Strøken
Negledesign

Gv Reklame AS

Maskin & Verktøy AS

Samtext Norway AS

JK Barber Shop AS

Trygg Vakt AS

Skibotn Helse og
Rehabilitering AS

Dine Medlemsfordeler
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