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Fra venstre: Pål Furnes bedrift DNB Mo i Rana, CEO Tag Sensors Knut Nygård, Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen og Liv Kristoffersen leder bedrift DNB Nordland.

25 Februar 2020 

– TAG Sensors, det norske selskapet som leverer en komplett løsning for kjølekjedekontroll, åpnet 25. februar sin unike produksjon 

i Mo i Rana. Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen stod for den offisielle åpningen.

TAG Sensors produserer en lavkost, utskrivbar temperatursensoretikett som kan festes til et produkt eller en pakke, og som 

kontinuerlig registrerer temperaturen på produktet gjennom hele livssyklusen fra produsent til forbruker.

Ved å flytte produksjonen hjem får vi full kontroll på produksjonen og kvaliteten, raskere responstid, samt økt mulighet for tilpasninger 

basert på kundebehov. Ved egen produksjon styrker vi både kompetansen og infrastrukturen til å videreutvikle produktene og 

løsningen vår.

Knut Nygård, CEO, TAG Sensors: 

Dette er en unik produksjonslinje som det ikke finnes tilsvarende av i verden, da den er spesielt utviklet 

for TAG Sensors. Den er fullautomatisert og har en kapasitet på over 30 millioner enheter årlig.

 

TAG Sensors har som mål å bli den globale standarden innen kjølekjede integritetsmåling og 

analyse, og dermed bidra til identifisering og reduksjon av produktsvinn i mat- og farmasøytiske 

industrier.

TAG Sensors har hovedkontor og produksjon i Mo i Rana og salgsavdelinger i Singapore og New 

York. TAG Sensors har store vekstplaner og er på nåværende tidspunkt 20 ansatte. 

TAG Sensors flytter produksjonen hjem og etablerer 
unik produksjon for kjølekjedekontroll i Norge
TAG Sensors har utviklet en komplett løsning for kjølekjedekontroll for temperatursensitive produkter, 
som matvarer og legemidler.
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Tre internasjonale investeringsfond, Innovasjon 

Norge og EU har gjort investeringen mulig. 

Når EU har tildelt TAG Sensors € 1,4 millioner i 

Horisont 2020 finansiering, begrunnet juryen 

finansieringen med følgende:

Ideen vil introdusere en ny standard for kjølekjede-

administrasjon globalt. De eksisterende løsningen 

i markedet har holdt seg lik i to årtier og denne 

teknologien introduserer en ny helhetlig løsning til 

et vesentlig redusert prispunkt sammenlignet med 

eksisterende løsninger.

TAG Sensors har kunder i over 20 land og har flere globale og markedsledende bedrifter på kundelisten.

Havi er strategisk logistikkleverandør for McDonalds globalt og var en av TAG Sensors første kunder. 

Ainārs Dobulis, Manager Havi Freight:

TAG Sensors innovative kjølekjedeløsning blir implementert og brukt av partnere i McDonald’s forsyningskjede, etter godkjennelse av 

løsningen i McDonald’s innovasjonsråd. Løsningen oppfyller McDonald’s høye krav tilknyttet matkvalitet og kundetrygghet. 

Atea er markedsledende innen IT-infrastruktur for bedrifter og offentlige organisasjoner i Europas nordiske og baltiske regioner. 

Trond A. Henriksen, Leder Atea Havbruk: 

Atea er meget fornøyd med å ha innledet et samarbeid med TAG Sensors. Vi benytter teknologien i prosjekter hvor sporing av næringsmidler 

kreves og hvor det stilles høye krav til dokumentasjon. At det nå åpnes en ny fabrikk på Mo er imponerende og vil etter vår oppfatning løfte 

selskapet, samt gi oss som partner økt leveransesikkerhet. Vi gleder oss til å være tilstede på åpningen!

Bakkafrost, en av verdens største lakseprodusenter. 

Andrias Petersen, Production Manager, Bakkafrost Processing: 

Bakkafrost bruker TAG Sensors løsning så våre kunder vet at våre produkter har vært innenfor temperaturgrensene under transport. 

Vi bruker løsningen fra vårt produksjonssted på Færøyene til våre kunder rundt om i verden.

Apotek 1 Gruppen er den største apotekkjeden i Norge og er eid av verdens største farmasiselskap, Phoenix Group. 

Petter Bojan Herlufsen, Logistikk, Apotek 1 Gruppen:

Vi bruker TAG Sensors temperaturloggere for transport av temperatursensitive legemidler. Vi er spesielt fornøyd med innovasjonshøyden 

og brukervennligheten til den nye teknologien utviklet av TAG Sensors. Vi er også veldig fornøyd med TAG Sensors brukerstøtte og 

tilpasning av løsningen til våre behov.
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Om TAG Sensors 
TAG Sensors ble grunnlagt i 2012 og tilbyr en komplett kjølekjede logistikkløsning for 
mat- og farmasøytiske industrier. Selskapet har utviklet den første lavkostløsningen 
som sikrer og beviser at temperaturfølsomme matvarer og farmasøytiske produkter 
har blitt transportert og lagret innenfor riktige temperaturer.

TAG Sensors RFID og NFC temperaturloggeretikett er den eneste på markedet som 
kostnadseffektivt kan registrere kontinuerlige temperaturer og andre variabler på en 
individuell forsendelse fra produsent til forbruker, noe som sikrer åpenhet, forbedret 
kvalitetskontroll og minimering av produktsvinn grunnet feilhåndtering.

Løsningen til TAG Sensors består av lavkost temperaturloggere utstyrt med RFID og 
NFC-antenne og temperatursensor, en database som gir oversikt over temperatur-
loggerne og varsling til kundens kvalitetsansvarlige hvis temperaturen er feil, samt 
mobile applikasjoner og automatiske portallesere.

For mer informasjon, vennligst se: http://tag-sensors.com

Kontakt Adresse
Knut Nygård, CEO, TAG Sensors AS TAG Sensors AS
+47 48 88 98 81 Doktorbakken 7 Nettside
kn@tag-sensors.com 8622 Mo i Rana http://tag-sensors.com

Stort utvalg – rask levering
Vi hos AJ Produkter har levert utstyr og innredning til spisesteder, 
kontorer og lagre i over 40 år, og vi er veldig gode på det vi driver 
med!

i leverer alt fra tusjer og tepper til tippskuffer, stoler, skrivebord og sekketraller 
– og vi har rask levering!

AJ Produkter + FIAS
Alle medlemmer av FIAS har ekstra gode betingelser hos oss - vi tilbyr 15% rabatt 
på hele vårt sortiment, samt fri frakt på kjøp over 15.000,- på våre nettsider.

Bestill i dag!
Bestillingen legger du enkelt inn i vår nettbutikk www.ajprodukter.no, der vi også har kundeservice på chat som står klare til å hjelpe 
deg. Trenger du veiledning eller ønsker å bestille over telefon, når du oss enkelt på 67 02 42 00.

Din bedrift må være registrert som kunde hos oss, med korrekt bestiller e-post adresse, for å få rabatten tilgjengelig på nettbestilling. (Send evt. inn kontakt 

opplysningene til oss for registrering). Logg deretter inn som eksisterende kunde og klikk «glemt passord». Du kan enkelt selv legge til flere bestillere i etterkant.

www.ajprodukter.no
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Solar har det siste året lagt til mer enn 30.000 produkter innenfor kategorien industriprodukter. Bakgrunnen for dette er at kundene 

ønsker å samle innkjøpene sine hos færre leverandører for å spare tid på håndtering og administrasjon i sine anskaffelser. Det er en 

tydelig tendens i etterspørselen på dette fra de større virksomhetene.

” Det er bekymringsfullt når vi ser hva virksomheter bruker av tid på å vedlikeholde kontrakter, fakturere, bestille og håndtere flere 

leveranser om dagen. Heldigvis har kundene våre begynt å etterspørre muligheten for å bestille mer fra de samme leverandørene. 

Det har vi naturligvis valgt å imøtekomme”, sier Senior Vice President fra Solar, Ole Sørensen. Det nye sortimentet er nå tilgjengelig 

i Solars Webshop både i Danmark, Sverige og Norge.

Dette er kun begynnelsen

Tilføyelsen av nye produktkategorier er en fortsettelse av strategien om å endre Solar fra å være en klassisk grossist til å bli en digital 

sourcing- og servicepartner. I tillegg til over 30.000 mekaniske og tekniske produkter har Solar også lagt til verktøy fra Gedore, kabler 

fra Lapp og pneumatikk fra SMC i sortimentet. ”Dette er kun begynnelsen.”, sier Ole Sørensen, som lover flere store utvidelser i løpet 

av de neste 12 månedene.

”Når vi dekker en større andel av kundenes behov kan vi gjøre strategiske innkjøp og dermed skape mer verdi når vi effektiviserer. 

Å kombinere et bredere sortiment, effektiv logistikk og en digital tilgang har vist seg å være oppskriften på en betydelig verdiskapning, 

og det er noe som kundene våre følger med på,” sier han og tilføyer: ”Vår forretning er basert på en solid TCO-tankegang (Total Cost of 

Ownership) og en evne til å fortsette med å utfordre oss selv og våre kunder til å utvikle og forbedre seg”. 

Les mer på: www.solarnorge.no/konsepter-tjenester/produktsortiment/industriprodukter/

For ytterligere informasjon vennligst kontakt: 

Vice President Industry Sales, Tor Olsen  Sales Manager Industry, Christofer Gravdal

Tlf: +47 98 20 78 22 Tlf: +47 41 52 11 64

E-mail: tor.olsen@solarnorge.no E-mail: christofer.gravdal@solarnorge.no

Om Solar: 
Solar er et ledende europeisk sourcing- og serviceselskap, som primært leverer løsninger innenfor elektro, vvs, ventilasjon og fornybar 
energi. Vår kjernevirksomhet er produktsourcing, verdiskapende tjenester og optimalisering av våre kunders forretning. Vi søker energi-
effektive løsninger og tilbyr digitale verktøy som gjør våre kunder til vinnere. Vi er pådrivere for det grønne skiftet og leverer løsninger 
som sikrer bærekraftig bruk av ressurser.

Solar konsernet med hovedkontor i Danmark, genererte omlag 11,7 mrd danske kroner i 2019, og teller ca 3000 medarbeidere totalt. 
Selskapet er børsnotert på Nasdaq Copenhagen: SOLAR B.

Solar Norge AS har omlag 380 ansatte med en omsetning på ca 2,5 mrd. norske kroner i 2019.  I Norge har virksomheten 14 Drive-In 
butikker, egne dedikerte kompetansesentre og salgskontorer samt sentrallager. Solar Norge AS betjener kunder hovedsakelig innenfor 
segmentene; installasjon, industri, marine, F&B, offshore, e-verk og infrastruktur.

Ytterligere informasjon finner du på: www.solarnorge.no og www.solar.eu

Solar utvider produktsortimentet 
med 30 000 industriprodukter
”Kundene våre ønsker å samle innkjøpene sine for å redusere 
administrative omkostninger ved bestilling, varemottak og fakturahåndtering”.
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Komplett satellitt 

Ecolab • Innspurten 9 • 0663 OSLO
Tlf.: 22 68 18 00 • www.ecolab.no

♦ Satellitt komplett med slangetrommel
   25 meter slange, lavtrykksventil og
   dyser
♦ 2 lokale oppsug for såpe og desinfeksjon
♦ Slangen er laget med 7 lag, garanterer
   driftsikkerhet og lang levetid. Slangen er 
   forbedret med Silver Ions-teknolgi, har 
   konstant beskyttelse mot bakterier
♦ Slangetrommel i rustfritt stål, automatisk

               *Kampanjen avsluttes 30/6/20

      

Kampanjepris
   kr 22 320,-* 

Hovedstasjon med satellitt 

Ecolab • Innspurten 9 • 0663 OSLO
Tlf.: 22 68 18 00 • www.ecolab.no

  ♦ Hovedstasjon MD421
      kapasitet 120 l/m, maks 4 brukere
  ♦ Satellitt komplett med slangetrommel
     25 meter slange, lavtrykksventil og
     dyser
  ♦ 2 lokale oppsug for såpe og desinfeksjon
  ♦ Slangen er laget med 7 lag, garanterer
     driftsikkerhet og lang levetid. Slangen er 
     forbedret med Silver Ions-teknolgi, har 
     konstant beskyttelse mot bakterier
  ♦ Slangetrommel i rustfritt stål, automatisk

              *Kampanjen avsluttes 30/6/20 

      

   
Kampanjepris
   Kr 75 200,-*
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VWR inviterer til kurs og 
foredrag innen vannkvalitet
STED:    Thon Hotel Nordlys, Bodø
DATO:   26. mars 2020
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DDeettttee  bblliirr  eerr  wwoorrkksshhoopp  ssoomm  eeggnneerr  sseegg  ffoorr  sseetttteeffiisskk--pprroodduusseenntteerr,,  
llaabboorraattoorriieerr,,  ffiisskkeehheellsseettjjeenneesstteerr  oogg  aannddrree  iinntteerreesssseerrttee..  
TTeemmaaeennee  vvii  vviill  ggjjeennnnoommggåå  eerr::  
- Mikrobiologi og vannkvalitet i RAS, v/ Mari Birkeland fra Morefish
- Måling av de vanligste parameterne som NH4/NH3, Al og andre metaller
- Måling av CO2 og alkalinitet i fersk- og sjøvann
- Saltmåling ved bruk av refraktometer
- Temperatur fra A-Å: måling, logging og overvåking
- Nitrogen-/proteinanalyse med Kjeldahl-metoden
- Hvordan være sikker på at dine målinger er riktige?
- Elektrokjemi pH, oksygen og konduktivitet
- Kjemikaliehåndtering og oppbevaring
- Test av instrument og metoder

Det vil bli en teoretisk del og en praktisk del, der kursdeltakerne selv 
utfører analyser.
For spørsmål send e-post til: 
endre.steigum@avantorsciences.com 
baard.giezendanner@avantorsciences.com

NB! Ved stor pågang så må vi begrense antall 
deltakere fra hver avdeling i de enkelte firmaer.

Deltagelse kr 2 150,-
pr. person inkludert 

lunsj.
 VWR spanderer 
middag kl 18:00

Vel møtt til kurs hos VWR!

FIAS fellesstand
FIAS deltar på denne messen med en fellesstand på 

160 kvm med noen av samarbeidspartnerne i innkjøpsfellesskapet. 
Vi ønsker å være tilstede for å trekke en del foredlingsbedrifter 

innen sjømatnæringen til denne messen.

Følgende bedrifter deltar på denne fellesstanden: 

• Pelias Norge AS • Kartonage AS • Atlas Copco • Kompressorteknik AS • Collector Bank AS • Fjordkraft AS 

• VWR International AS • ISO-piloten • Nopla AS • Vartdal Plastindustri AS • Tag-Senors AS • FIAS • Synlab 

• BarCom AS • Gaia Biopolymerer AS • AJ Produkter AS • Partnermed AS • WLcom AS

Her følger invitasjonslink til HOLDBAR 2020

Påmelding for gratis billett til messene – registrer deg her:  https://min.holdbarmessen.no/buy-ticket?voucher=fias


