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Dekning og 5G for bedrifter - Dette må du vite

WEBINAR: 
Med bortekontor, hyttekontor og helt nye arbeidsplasser er det mye snakk om dekning og utbygging av 
5G-nett. Men hva er egentlig dekning og hvordan måler man det?

I dette webinaret løfter vi litt på sløret og viser hvordan vi i Telenor jobber med å alltid kunne tilby dekning og hastighet i verdensklasse. 

I et land preget av fjord og fjell er ikke god dekning en selvfølge. Du vil også få en introduksjon til 5G og hvorfor utbyggingen av 5G-nettet 

er så viktig for å sikre alle Norges innbyggere fremtidens muligheter for mobilteknologi.

Webinaret er gratis - sikre din plass i dag!

Når: 24. mars 2021, kl. 09.00-09.45

Hvor: På din datamaskin, mobil eller nettbrett. Meld deg på, og du får en lenke til webinaret tilsendt på e-post når det nærmer seg.

Meld deg på her: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/465381902250337806?source=forbund

 

www.telenor.no

+47 73 84 14 00 | post@fiasinnkjop.no | www.fiasinnkjop.no

Ditt eget innkjøpsselskap

Din bedrift får også utbetalt lojalitetsbonus

LITT DITT
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Realiser drømmen for deres lokaler
Oppgradert showroom og 
styrket salgsteam

Vårt showroom på Kløfta har fått en solid oppgradering, 

og inneholder nå enda flere produkter til lager, industri, 

kontor og konferanse. Året 2020 har lært oss å tenke 

nytt og snu om. Vi har sett behov for å gjøre tilpasninger 

både i utstilling, men også i selve sortimentet. 

I tillegg har vi, som så mange andre, fått god trening i digitale møteplattformer og en hverdag uten fysisk oppmøte. Forhåpentligvis 

bidrar situasjonen til å styrke oss som en fleksibel, og dermed mer profesjonell aktør. Vi vokser og utvikler oss, og nylig ble vårt dyktige 

salgssteam ytterligere styrket med en salgssjef som skal videreutvikle og ta våre prosjekter til nye høyder. Dermed føler vi oss enda 

tryggere på at du blir fornøyd med oss, neste gang du skal gjøre en oppgradering av arbeidplassen - uansett hvor den måtte være. 

Kort vei fra skisse til ferdig løsning 

AJ Produkters prosjektteam hjelper dere med å realisere drømmen for lokalene deres, enten dere oppgraderer lageret eller kontoret 

og om lokalene er store eller små. Vi presenterer en dynamisk 3D-tegning som gjør det enklere å se smarte løsninger og gjøre 

nødvendige justeringer på prosjektet. Vi bistår hele veien fra visjon og planlegging til levering og montering. Bredt utvalg og mange 

lagerførte varer gir kort leveringstid. Trenger dere hjelp til montering? Det ordner vi!

Har du spørsmål om løsninger for dine lokaler, eller kanskje til dine ansattes hjemmekontor? Ta kontakt med oss!

ANBEFALTE PRODUKTER

AJ Produkter + FIAS = gode besparelser – Bestill og spar 15% i dag!

Alle medlemmer av FIAS har ekstra gode betingelser hos oss! Vi tilbyr 15% rabatt på hele sortimentet, samt fri frakt på alle ordre over 

15.000 ved bestilling i nettbutikken. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk ajprodukter.no. Trenger du veiledning eller hjelp til bestilling? 

Vårt kundesenter står klart til å hjelpe deg på chat eller på telefon 67 02 42 00.

Din bedrift må være registrert som kunde hos oss og bestiller må være innlogget for at rabatten skal trekkes fra i nettbutikken. Trenger du hjelp til registrering? Send oss 
kontaktopplysningene på e-post, så hjelper vi deg. Logg deretter inn som eksisterende kunde og klikk «glemt passord». Du kan enkelt selv legge til flere bestillere i etterkant.

Avtal en digital tegnetime med oss

Jekketralle, 1500 kg

lavtløftende

4 375,-

Garderobeskap

CLASSIC, skrått tak

fra 2 965,-

Avsperringsbånd

veggmontert

295,-Se mer Se mer Se mer

https://booking.ajprodukter.no/?ee=ejOwpVlbTLB6GogFtKIUR2yx5O8iUMkB&utm_campaign=Nyhetsbrev_AJ_Fiasnytt_NO&utm_content=Newsletter&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.ajprodukter.no/lager-industri/-nyheter/jekketralle/31402591-32735012.wf?productId=32735011&ee=ejOwpVlbTLB6GogFtKIUR2yx5O8iUMkB&utm_campaign=Nyhetsbrev_AJ_Fiasnytt_NO&utm_content=Newsletter&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.ajprodukter.no/garderobeskap-innredning/garderobeskap/garderobeskap-med-benkestativ/458702-28445969.wf?productId=28445968&ee=ejOwpVlbTLB6GogFtKIUR2yx5O8iUMkB&utm_campaign=Nyhetsbrev_AJ_Fiasnytt_NO&utm_content=Newsletter&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.ajprodukter.no/lager-industri/sikkerhet/avsperring-og-stolper/avsperringsband/458805-26523723.wf?productId=26623912&ee=ejOwpVlbTLB6GogFtKIUR2yx5O8iUMkB&utm_campaign=Nyhetsbrev_AJ_Fiasnytt_NO&utm_content=Newsletter&utm_medium=email&utm_source=apsis
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Kontorstol 

WATFORD,

grå

3 925,-

Skrivebord, MODULUS

1200x600 mm, hev/senk, bjørk

3 795,-

Balanseball 

CORBRIDGE

995,-Se mer Se mer Se mer

HJEMMEKONTORET – Det nye kontoret 

Mange jobber ved et hev- og senkbart skrivebord på jobb, men ikke alle har plass til et slikt hjemme. Blant flere av våre nye 

produkter til hjemmekontoret har særlig vårt kompakte MODULUS-skrivebord med bordplate på 1200x600 mm blitt en sikker vinner 

på hjemmekontoret. Skrivebordet leveres med understell i sølv, svart eller hvitt og med bordplater i fargene svart, hvit, bjørk og eik 

– stilrene utgaver som passer godt hjemme.

Kontorstoler med flere innstillingsmuligheter, som for eksempel WATFORD, er også stoler som er 

mye etterspurt i disse dager, da mange gjerne vil ha en like god stol som det de har på sin vanlige 

arbeidsplass. Hjemmekontorarbeid kan også føre til mer stillesitting, noe flere velger å løse med 

å komplettere den vanlige stolen med en såkalt ”aktiv stol”, altså en stol som holder deg i aktivitet 

mens du sitter og jobber. Balanseballen CORBRIDGE er en meget enkel måte å få inn litt aktivitet i 

hverdagen på.

Flere investerer i hjemmekontoret

Mange velger nå å oppgradere kjøkkenstolen og spisebordet til et skrivebord og en kontorstol med 

høydejustering. Vi ser at noen ønsker en enklere stol som er god å sitte på, mens andre vil ha en stol 

med like mange justeringsmuligheter som den de har på sin vanlige arbeidsplass. 

Prosjektselger i AJ Produkter Norge, Tomas Eidsvold

ANBEFALTE PRODUKTER

Vi innredet Schenkers nye lokaler ved Gardermoen

Vi leverte nylig møbler og innredning til 46 kontorplasser, flere møterom 

og sosiale soner hos Schenker AS avd. Gardermoen. 

Les mer og se bilder av hvordan vi løste 

dette oppdraget, og flere andre her:

Bla i den nye katalogen!

Du finner 15 000 produkter til kontor, lager og industri i vår nye katalog. 

Bla i den online, eller bestill ditt eksemplar her!

KONTOR & KONFERANSE • LAGER & INDUSTRI • GARDEROBE • KANTINE & SERVERING • SKOLE & BARNEHAGE     www.ajprodukter.no

Ta meg til nettbutikken!

Bla i katalogen! Bestill katalogen!

Våre leveranser

https://www.ajprodukter.no/kontor-konferanse/kontormobler/kontorstoler/kontorstol/458648-19436422.wf?productId=19436424&ee=ejOwpVlbTLB6GogFtKIUR2yx5O8iUMkB&utm_campaign=Nyhetsbrev_AJ_Fiasnytt_NO&utm_content=Newsletter&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.ajprodukter.no/kontor-konferanse/kontormobler/hjemmekontor/skrivebord/31613351-32221478.wf?productId=32221477&ee=ejOwpVlbTLB6GogFtKIUR2yx5O8iUMkB&utm_campaign=Nyhetsbrev_AJ_Fiasnytt_NO&utm_content=Newsletter&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.ajprodukter.no/skole-barnehage/aktiv-skole/balanseball/31980967-29170575.wf?productId=29170574&ee=ejOwpVlbTLB6GogFtKIUR2yx5O8iUMkB&utm_campaign=Nyhetsbrev_AJ_Fiasnytt_NO&utm_content=Newsletter&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.ajprodukter.no/
https://www.ajprodukter.no/ajsolutions/kundecaser/25511794.wf?ee=ejOwpVlbTLB6GogFtKIUR2yx5O8iUMkB&utm_campaign=Nyhetsbrev_AJ_Fiasnytt_NO&utm_content=Newsletter&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://ipaper.ipapercms.dk/AJProdukter/aj-produkter-flipbooks/2021/no/aj-a2102-001-476-no-bookpdf/?page=1&ee=ejOwpVlbTLB6GogFtKIUR2yx5O8iUMkB&utm_campaign=Nyhetsbrev_AJ_Fiasnytt_NO&utm_content=Newsletter&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.ajprodukter.no/aj-katalogen/4511179.wf?ee=ejOwpVlbTLB6GogFtKIUR2yx5O8iUMkB&utm_campaign=Nyhetsbrev_AJ_Fiasnytt_NO&utm_content=Newsletter&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.ajprodukter.no/kontor-konferanse/6562813.wf?ee=ejOwpVlbTLB6GogFtKIUR2yx5O8iUMkB&utm_campaign=Nyhetsbrev_AJ_Fiasnytt_NO&utm_content=Newsletter&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.ajprodukter.no/lager-industri/6562814.wf?ee=ejOwpVlbTLB6GogFtKIUR2yx5O8iUMkB&utm_campaign=Nyhetsbrev_AJ_Fiasnytt_NO&utm_content=Newsletter&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.ajprodukter.no/garderobeskap-innredning/458701.wf?ee=ejOwpVlbTLB6GogFtKIUR2yx5O8iUMkB&utm_campaign=Nyhetsbrev_AJ_Fiasnytt_NO&utm_content=Newsletter&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.ajprodukter.no/kantinemobler-servering/458672.wf?ee=ejOwpVlbTLB6GogFtKIUR2yx5O8iUMkB&utm_campaign=Nyhetsbrev_AJ_Fiasnytt_NO&utm_content=Newsletter&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.ajprodukter.no/skole-barnehage/2853021.wf?ee=ejOwpVlbTLB6GogFtKIUR2yx5O8iUMkB&utm_campaign=Nyhetsbrev_AJ_Fiasnytt_NO&utm_content=Newsletter&utm_medium=email&utm_source=apsis
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Knecht sin robotsliper for håndkniver
Perfekt kniv hver gang, øker utbytte med alltid en skarp kniv, 
reduserer slitasje på knivbruker, øker effektiviteten.

Kneckt E 50 sliper kniver av forskjellige former og størrelser automatisk. 

48 håndkniver plasseres tilfeldig i knivmagasinet De behandles som følger: 

Den 4-aksede betjente gripearmen trekker ut en kniv av magasinet – den eksakte 

individuelle knivformen blir scannet og kniven blir slipt og polert – den gripende armen 

returnerer kniven til magasinet. Effekten er opptil 400 kniver per 8-timers skift.

E 50 har en ytelse på opptil 400 håndkniver per 8-timers skift, avhengig av form og størrelse på hvert blad.

Knivmagasin

Magasinet består av to deler og har spor for 48 kniver, som kan fylles utenfor maskinen under driftsprosessen. Siden hver kniv er

individuelt målt før slipingsprosessen begynner, kan magasinet fylles med kniver av forskjellig form og størrelser.

Knivgripende arm

Det sentrale organet på denne maskinen er den 4-akslede knivgripende armen. Den tar tak i knivhåndtaket, beveger kniven gjennom 

de forskjellige prosesseringsposisjonene og leder den i 

henhold til dens eksakte form, gjennom flere slipestadier.

Individuell måling

Før slipeprogrammet kan begynne blir hver enkelt kniv 

skannet på målestasjonen. Den oppdagede knivformen blir 

deretter konvertert til CNC data. Gripearmen styrer kniven 

ifølge disse dataene gjennom den komplette skjerpings-

prosessen. Dermed beholdes den opprinnelige knivformen 

gjennom alle skjerpingsprosessene.

Linker til videoer: https://www.youtube.com/watch?v=HuhXfK_A5_o&feature=youtu.be

 https://www.youtube.com/watch?v=PZWJWm7Xic0

Bettcher trimmere
Disse videoene av Bettcher trimmere 
viser hvor man tar ut torskekjake.

De kan lastes ned her: https://we.tl/b-XopkVdadTK

Bokken AS

Professor Birkelands vei 30C, N-1081 Oslo

Telefon: +47 22 91 44 00 | Telefax:  +47 22 32 13 88

E-post: post@bokken.no 

www.bokken.no

E 50 Fully Automatic Hand Knife Sharpening Machine

Fully Automatic Hand Knife Sharpening Machine

E 50 R
Fully Automatic Hand Knife Sharpening Machine

E 50 RT
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Ta steget videre med RFID-etiketter
StrongPoint tilbyr RFID-etiketter til ulike formål. Vi leverer et variert utvalg når det kommer til størrelser, 
lagringskapasitet og leseavstander. Noen har behov for RFID-etiketter tilpasset  røffe miljøer (ekstreme  
temperaturer, kjemikalier, støt og vibrasjoner), mens andre trenger etiketter for enklere bruksområder.

Fordeler med RFID:

• Bedre og mer effektiv styring av egne arbeidsprosesser

• Produksjonen blir smartere og mer nøyaktig 

• God oversikt over lageret

• Bedre sporing

• Økt produktkvalitet og kundetilfredshet

• RFID_collage

 

Etikettskrivere, scannere og håndterminaler

RFID-rullene er testet og optimalisert for Zebras RFID-printere, 

scannere og håndterminaler.

Vi hjelper deg gjerne!

Har du et konkret behov eller ønsker å vite mer om bærekraftige etikettløsninger? Kontakt oss gjerne i dag.

StrongPoint er en ledende produsent og leverandør av selvklebende etiketter til industrien og dagligvarebransjen i Skandinavia. 

StrongPoint har totalt 457 ansatte og har sitt hovedkontor på Rælingen utenfor Lillestrøm.

StrongPoint

Tlf.: 03254

E-mail: bestilling.no@strongpoint.com 

www.strongpoint.com/no/

Les mer om RFID-etiketter her

https://www.strongpoint.com/no/losninger/etiketter/rfid-og-nfc-etiketter/?utm_medium=email&_hsmi=111744697&_hsenc=p2ANqtz-9RbH_aylcgJ8GK3xRLtVgsgPyOdesTU28jIQHxCjfRVLh7_iFObC3MzzjwkNypzzJABXJTSiFkStUNiX3rrsa7GbH2yQ&utm_content=111744697&utm_source=hs_email
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Hjelper bedrifter å være 
mer klimasmarte
Stian Tøllefsen og Johnny Johansen er begge 
bedriftsrådgivere ved Fjordkraft sitt region-
kontor på Sortland. Med “Team Tørrfesk” i 
ryggen, er de er stadig på farta. De mener 
selv de har kontor fra Alta i Nord til 
Brønnøysund i sør.

Fjordkraft har et stort fokus på klima og bærekraft. I 2018 

vant de FNs klimatiltakspris for sitt initiativ “Klimanjaro”, som 

forplikter Fjordkrafts leverandører å tegne avtale om å bli 

klimanøytrale. Det har gitt Stian og Johnny en spiss-

kompetanse på et område bedriftene etterspør: 

- Det er en stor forskjell for oss som bedriftsrådgivere nå kontra tidligere. Nå har vi en stor verktøykasse med så mange løsninger at vi til 

enhver tid løser kundenes behov. Det er alt fra energiovervåkning til solcellepanel, og det er det som gjør det så utrolig artig, sier Tøllefsen.

– Kundene har en egen webløsning, Min Bedrift, hvor de har full kontroll over forbruk, fakturaer og målere. Vi kan også hjelpe bedriftene å 

komme igang med klimaregnskap, sier Johansen.

Lokal vekst

I 2019 kjøpte Fjordkraft strømselskapet Vesterålskraft Strøm AS. Som et resultat ble eierkommunene Øksnes, Bø i Vesterålen og Sortland 

medeiere i Norges største strømselskap: - Vi var 15 ansatte da Fjordkraft kom inn, nå er vi 27 ansatte og ser enda etter flere, forteller Stian 

Tøllefsen. Kundeserviceteamet “Team Tørrfesk” søker nemlig akkurat nå etter to nye kollegaer. I dag har kundesenteret ansatte fra hele 

Midtre Hålogaland.

Fornøyde kunder

Snorre Angell i Calanus er en av mange som er strålende fornøyd med service og 

oppfølging fra bedriftsrådgiverne på Sortland. Calanus har bygget verdens første 

raudåtefabrikk – et funksjonelt bygg på ca. 2750 kvadratmeter.

– Fjordkraft har kartlagt vårt behov og hjulpet oss med å finne den avtalen som lønner 

seg best for akkurat oss. Det er også en stor trygghet at vi har lokale rådgivere hvis det 

skulle dukke opp noe underveis, da kan jeg bare ringe direkte til dem, sier Snorre.

- Strøm er ikke det samme nå som for 20 år siden. Det har vært en stor utvikling, og 

mye har skjedd på produktsiden. Det å få rådgivning på nye, klimasmarte produkter 

er en god trygghet å ha, avslutter Angell.

– Det er fantastisk å se hvor mye verdi den maritime næringa skaper i våre områder, sier Johnny.

– Strøm er ikke det samme nå som for 20 år siden. Det har vært en stor utvikling, og mye har skjedd på produktsiden. 
(Snorre Angell i Calanus.)

Kontaktlenke/Vil du vite mer om Fjordkrafts klimasmarte løsninger: 

www.Fjordkraft.no/klimasmart

Stian Tøllefsen og Johnny Johansen er bedriftsrådgivere i Fjordkraft med hele 
Nord-Norge som sitt «kontor».
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Hurtigtester for Covid 19
mabsEmballasje AS og FIAS har inngått et samarbeide 
på blant annet hurtigtester for Covid 19. 

For spørsmål om tester ta kontakt med Maj-Brith Paulsen 
– mabs@mabsprodukter.no

Mange profesjonelle aktører ønsker å kjøpe hurtigtester for Covid-19, og de tilbyr 

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit. Pakkene leveres med 25 individuelt pakkede 

prøver. Disse testene vil deg et sikkert og raskt resultat på kun 15 minutter, 

som kan være viktig med tanke på både videre smitte og smittesporing.

Det har tidligere blitt utvist skepsis til bruk av antigentester da disse har hatt lavere sensitivitet, men deres tester er av høy kvalitet og 

har en sensitivitet på over 90%. Sensitiviteten til antigentester er avhengig av mengden virus i øvre luftveier til personen som testes.

Hva er forskjellen?

Det er forskjeller på en antigentest og en PCR-test. Hurtigtestene (antigentest) påviser spesifikke proteiner og antigener, som befinner seg 

på overflaten til viruset. PCR-testene som påviser viralt RNA. En PCR-test kan oppdage ørsmå mengder virus i motsetning til hurtigtestene, 

som krever større virusmengder for å kunne påvise viruset. En PCR-test kan påvise et fåtall RNA-molekyler fra viruset, mens en hurtigtest 

krever tusener av viruspartikler for å gi et positivt svar (referanse; NHI). En PCR-test tar lengre tid å analysere, da den må sendes til et 

laboratorium. 

Ved positiv test må lokal teststasjon kontaktes for PCR-test og verifikasjon.                                             PS: PCR-tester er ikke ment for selvtesting.

Les mer: WHO har stilt krav til antigen tester at de skal ha en sensitivitet på over 80%.

www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/hurtigtester-for-pavisning-av-koronavirus/

mabsEmballasje AS er en nisjebedrift med sertifiserte og UN godkjente produkter. Som et resultat av dette, har de knyttet til seg 

kvalitetsfokuserte produsenter med bl.a. spesialiteter for kundeunike produkter. De holder til i et inspirerende miljø på Langhus i Ski. 

Bedriften ble etablert 1.1.2013 og eies av Maj-Brith Paulsen og Marit Tjæran. Begge er ansatt i firmaet. Maj-Brith Paulsen har 20 års erfaring 

innen industriprodukter, farmasøytiske emballasje og forbruksvarer av plast-materiell til laboratorier, og Marit Tjæran har 13 års erfaring 

innen plast-emballasje.

mabs varegrupper er som følger:

Alle produktgruppene finnes på deres hjemmeside: www.mabsprodukter.no

Helse Lab:

• Biopsicontainere

• Universalcontainere

• Flasker og beholder

• Emballasje for biologiske prøver

• Histologi og Biokjemi

• Pipetter og tips

• Stativer i plast og stål for oppbevaring

• Risikoavfalls-containere og kanylebøtter

• Rør- microrør og cryorør

• Vannprøvetaking

Plastemballasje:

• Spann

• Beger

• Flasker

• Kanner

• Pharma bokser etc.

Smittevern:

• Munnbind og hansker

Hurtigtester:

• SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

Diverse:

• Måleskjeer

• Trakter

• Stablebare bokser
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Seafood Expo Global er flyttet til Barcelona i 2021
Sjømatbedriftene og Fiskerinæringens Innkjøpsselskap arrangerer fagtur til Seafood Expo Global og Seafood 
Processing Europe 7.– 9. septemberl 2021. Dette er verdens største sjømatmesse som ”alle” besøker.

PÅMELDING – Frist for påmelding er 1. mai. Vi garanterer denne prisen for de 30 første plassene.

Vi ønsker å melde på følgende personer til Seafood Expo Global og Seafood Processing Europe 2021 i Barcelona:

1. ___________________________________________________________ 2.___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________ 4.___________________________________________________________

nn  Jeg/vi ønsker at dere bestiller tilslutningsbillett:                                                 nn   Jeg/vi ønsker avbestillingsforsikring (v/sykdom) kr. 200,- eks mva

Tilslutningsflyplass:____________________________________________

Bedriftens navn: _____________________________________________________________________________________________________________

Postadresse: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ______________________ Mobil: __________________________  E-post: _______________________________________________________

Forpliktende underskrift: ________________________________________________________

Endringer av navn, tidspunkt osv. vil føre til ekstra kostnader. Påmeldingen er bindende og sendes til: post@fiasinnkjop.no

Hotell

Vi har rom på Hotel Catalonia Ramblas, 4* superiorhotel. Dette 

praktfulle 4-stjerners hotellet, Catalonia Ramblas, i modernistisk stil 

ligger i det historiske sentrum av Barcelona, i nærheten av Las 

Ramblas og noen få meter fra Plaza Cataluña. Det har 221 rom, 

egen restaurant og utendørs basseng. En symbolsk bygning fra 

begynnelsen av 1900-tallet, med sin egen personlighet og 

fullstendig renovert til dagens standarder. Den privilegerte 

beliggenheten gjør at gjestene kan nyte de varierte kulturelle og 

kommersielle alternativene som tilbys i byen til fulle. 

Se mer på: www.cataloniahotels.com/en/hotel/catalonia-ramblas

Fly

Vi har direktefly med Norwegian fra Oslo.

06.09.21 DY1740 Oslo – Barcelona avg kl 09:00 – ank kl 12:20

09.09.21 DY1741 Barcelona – Oslo avg kl 13:05 – ank kl 16:30

Fly t/r med 2 kolli innsjekket bagasje samt håndbagasje.

Tilslutningsfly

Vi kan ordne tilslutningsfly til/fra Oslo for dere. Vi booker 

rimeligste alternativ. NB! Hvis dere bestiller tilslutningsfly selv, må 

det beregnes minimum 2 timer mellom flyavgangene.

Transport fra flyplassen

Vi organiserer en felles buss fra flyplassen til hotellet samt at vi også 

har en felles buss fra hotellet til flyplassen på avreisedagen.

Priser

Pris pr. person i dobbeltrom er kr. 16.450,-*

Pris pr person når 2 i dobbeltrom er kr. 13.450,-*

* Med forbehold om tillegg på grunn av valutaendringer.

Prisen inkluderer:

• Flyreise t/r Oslo-Barcelona

• Busstransport fra/til flyplassen

• Hotellopphold i 3 døgn på 4* hotell

• Frokost

• Flyskatter

Tilslutningssfly og frivilling avbestillingsforsikring

v/sykdom kommer i tillegg.

For påmelding:

www.fiasinnkjop.no/barcelona eller på skjemaet nedenfor.

Frist for påmelding er 1. mai. Påmeldingen er bindende.

Info om messen: www.seafoodexpo.com/global/.

  

  




