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Medlemsfordeler Ferske tall Handel Ukraina-krisen

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

11. november 2022

Økende pessimisme 
Det er nå overvekt av pessimister blant NHO Service og
Handels medlemsbedrifter, viser ferske tall fra november. 

Les mer

  

Noen du kjenner? 
Få med deg bildene fra Handlekraft
2022. Vi har laget en kavalkade fra vår
årskonferanse denne uken. 

les mer

Årets beste bedrift 
HAPRO Jobb og karriere ble kåret til
Årets service- og handelsbedrift 2022
under Handlekraft 2022 

Les mer

Årets beste talsperson
Vinner av prisen Årets Talsperson 2022
er Nora Helliksen, gründer, eier og leder
av Barents Outdoor og Out Igjen. 

Les mer

I en perfekt storm 
Øystein Dørum, NHOs sjefsøkonom, tegnet et noe dystert
bilde for både nåtid og fremtid for norsk økonomi under
Handlekraft 2022, i regi av NHO Service og Handel. 

Les mer
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Ny FM-rapport 
Stort kostnads- og kvalitetsfokus blant
eiendomseiere og norske kommuner
åpner opp for samarbeid om innovasjon
og nye tjenester innenfor
fasilitetsstyring og -tjenester, drift og
service, viser ny rapport som har
kartlagt det norske og nordiske FM-
landskapet. 

Les mer

God eksport-vare 
Norske verdier som eksportvare kom
raskt på dagsordenen da IKEA Norge-
sjef Carl Aaby, Manpower Norden og
Baltikum-sjef Maalfrid Brath og
Compass Europa og Midtøsten-sjef
Kathinka Friis-Møller diskuterte globale
utfordringer på Handlekraft 2022. 

Les mer

Veldig viktig funksjon 
- Min første jobb var i en klesbutikk på
Karl Johan. Det ga meg viktige
erfaringer, sa Høyre-nestleder Henrik
Asheim da han åpnet Handlekraft 2022.

Les mer

Hedret i Industrien 

AMV i Flekkefjord vant
Ringer i Vannet-prisen 
AMV i Flekkefjord vant Ringer i Vannet-prisen 2022! De har
rekruttert gjennom Ringer i Vannet i en årrekke, og
bedriften satser bevisst på fagkompetanse og utvikling for
alle sine medarbeidere. Direktør i Norsk Industri Stein Lier
Hansen overrakte prisen på Lean Forum sin årskonferanse i
dag. 

Les mer

Første steg i
Norgesmodellen er lansert 
Regjeringen har lansert første steg i Norgesmodellen for
offentlige anskaffelser, som gjelder seriøsitetskrav i bygg,
anlegg og renhold. 

Les mer
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