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Våre bedrifter Medlemsservice Politikk

Du kan også åpne nyhetsbrevet her

01. november 2019

Slik blir julehandelen 
Julehandelen er økende og stadig mer skjer i november.
Hver av oss skal bruke 11.400 kr på julegaver, mat og annet
i butikker og på nett i desember. Det ligger an til an til en
svak oppgang i årets julehandel, med en vekst på + 1,6 %
mot fjoråret. Dagligvarer utgjør den største andelen av det
vi handler før jul, og står for ca en tredjedel av forbruket,
viser ny analyse fra NHO Service og Handel. 

Les mer

  

Flere i jobb med lean 
Ved hjelp av Lean-organisering har
tiltak som skal hjelpe personer med
særlige yrkesmessige utfordringer i jobb
blitt dobbelt så effektive hos tre arbeid-
og inkluderingsbedrifter. Flere kommer i
jobb på kortere tid. 

Les mer

Vinnere i september 
Netthandel: +7,4 % i volum, + 8,6 % i
verdi
Spill og leker: + 25,8 % i volum, +
22,1 % i verdi
Blomster, planter og for til
kjæledyr: + 6,3 % i volum, + 6,1 % i
verdi 

Les mer

Nye renholdskrav 
Det stilles nå krav om nye oppdaterte
renholdsplaner innen utgangen av
2020. 

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
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Eldre uten løsning 
-Velferdsdebatten sporet av under
lokalvalget, mener Ingvild Kristiansen,
administrerende direktør i Stendi. Hun
savner forslag til hvordan man skal løse
eldrebølgen. 

Les mer

-Dropp toll på klær 
- Begrunnelsen for toll på tekstiler og
klær har gått ut på dato, mener NHO
Service og Handel. 

Les mer

Bemanning bygg 
Velkommen til møte 11. nov.
Fellesforbundets Landsmøte fattet nylig
vedtak om å arbeide for å avvikle
bemanningsbransjen. Hva gjør vi nå?
Hvorfor er det viktig å holde fast ved
den fremforhandlede arbeidsavtalen?
Hvordan er dialogen med
Fellesforbundet? Hvordan kan vi
forhindre forbud mot innleie til bygg? 

Les mer

Hår og Velvære i Ålesund: 

Inspirasjon, motivasjon
og masse glede 
Ålesund og omegn frisør- og velværelaug hadde mye å glede
seg over på 25-års jubileet for den velkjente konkurransen.
Publikum fikk se noen virkelig flotte arbeider, med god
helhetspresentasjon. 

Les mer

  

Leder-start 
NHO Service og Handels lederprogram
2019 startet med samlinger i Oslo
denne uken. 

Les mer

Nedbemanning 
Høyesterett avsa nylig en dom som gir
veiledning om hvordan nedbemanning,
og fastsettelse av den enhet det skal
nedbemannes innenfor, skal
gjennomføres. 

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 2.393 medlemsbedrifter med 6.885 virksomheter. Nye er:
Frøken Strøken
Negledesign

Maskin & Verktøy AS JK Barber Shop AS Trygg Vakt AS
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Crafton AS

Dine Medlemsfordeler
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