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Ny fordelspakke 
– Medlemsfordeler  

Norges Fiskarlag har inngått en ny samarbeidsavtale som gir medlemmene tilgang til 
innkjøps- og tjenestesamarbeid på de aller fleste områdene knyttet til daglig drift. 
En rekke fordeler kan også brukes privat av medlemmene. 

Den nye medlemsfordelsavtalen er gjort med FIAS, Fiskerinæringens innkjøpsselskap AS. Mer enn 3600 bedrifter innen norsk 

sjømatnæring handler i dag gjennom avtaler inngått av FIAS. Gjennom gunstige avtaler og mer effektivt innkjøp, bidrar FIAS til at 

sjømatnæringen bedrer sin totale lønnsomhet. Medlemsfordelsavtalen gir tilgang til drøyt 80 leverandører innen drift og vedlikehold, 

produksjon - og kontor- og administrative tjenester. 

-Vi får bedre innkjøpsbetingelser enn det hver enkelt bedrift kan oppnå, samt produkter og tjenester som har riktig kvalitet til 

konkurransedyktig pris og en mer effektiv innkjøpsfunksjon i bedriftene. Vi tror derfor at Norges Fiskarlags medlemmer fort vil se at 

avtalepakken har en solid oppside for både enkeltpersonforetak, store rederier og personmedlemmer. Det sier daglig leder Frode 

Kvamstad i FIAS.

- Det er tre hovedgrunner til at vi har valgt FIAS som vår samarbeidspartner. Vi får en 

grunnleggende styrking av medlemstilbudet til våre egne medlemmer, selskapet er en 

innarbeid og erfaren aktør - og så er det forretningsmodellen, sier leder Kjell Ingebrigtsen 

i Norges Fiskarlag.

Han viser til at FIAS i utgangspunktet ikke har som mål å tjene penger selv, samtidig som 

selskapet har en modell som gir lojalitetsbonus tilbake til brukerne av tjenestene basert 

på brukernes omsetning av varer og tjenester.

- Vi er fornøyd med å få Fiskarlaget med inn i vårt samarbeide og har derfor også en 

ambisjon om å styrke vår tjenestestruktur ytterligere mot villfiskleddet. FIAS har på 

bakgrunn av dette ansatt en ny markedssjef i selskapet, som heter Dan Tore Andersen. 

Han er opprinnelig fra Båtsfjord og har mange år med bakgrunn fra hvitfisk-bransjen 

og vil starte opp senest 1. september i år. 

Norges Fiskarlags medlemmer har full tilgang til alle deler av FIAS sine avtaler. Tilgang til tjenestene og detaljer om pris og 

avtaledetaljer får medlemmer gjennom pålogging i Norges Fiskarlags nye medlems-app.

-Ved å laste ned appen får våre medlemmer direkte adgang til å se hele spekteret av medlemsfordeler, i tillegg til de tjenestene 

vi allerede har etablert som medlemsfordeler i Norges Fiskarlag. Jeg er fornøyd med at vi kan lansere mange nye fordeler nå, 

samtidig med at vi får på plass vår medlems-app. Denne gir oss anledning til økt direktedialog med 

medlemmene og vil bli brukt aktivt for å styrke organisasjonen, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Se oversikt over FIAS sin tjenestestruktur på deres nettside – https://fiasinnkjop.no/leverandorer/

Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag
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Vi har nå blitt SGS Analytics Norway AS 
SYNLAB har nå endret navn til SGS Analytics Norway AS som er en del av SGS Group som er et av verdens største 
laboratoriegrupper. Et multinasjonalt selskap med mer enn 2600 lokasjoner og 90.00 ansatte, en global styrke 
og trygghet.  

Med SGS-konsernets størrelse og kombinerte kompetanse innenfor den blå næringen, får vi nye spennende forhold som gjør oss 

enda mer konkurransedyktige når det gjelder vårt utvalg av høykvalitetsanalyser og tjenester. SGS er også verdens ledende selskap 

innen inspeksjon, testing, attestering og sertifisering.  

Suksess med åpning av laboratorium i Rørvik

Det har nå gått et år siden vi åpnet et nytt vårt laboratorium i Rørvik og stort tettere 

på markedet kommer vi ikke. For oss har det vært viktig å være med på utviklingen som 

skjer, samt tilby analyser lokalt. Vi har i løpet av året satt opp flere analyser, blant annet 

fett og farge, noe vi er veldig stolte av. Vårt inntrykk er at vi har innfridd kundenes 

forventninger så langt. Vi er en del av næringsbygget InnovArena der vi har plikter oss til 

klyngesamarbeid med et fagtung felleskap, dette gjør at vi drar synergier av hverandre, 

noe vi allerede høster gevinster av.  

 

Tjenester

Vi tilbyr akkrediterte kjemiske og mikrobiologiske analyser og legger vekt på å være en totalleverandør av laboratorietjenester. SGS dekker 

flere forretningsområdet og for deg som kunde kan vi friste med landsdekkende logistikk som utfordrer de klassiske alternativene, 

nyutviklet kundeportal og bred kompetanse. Vi har tilgjengelig kundeservice og tilbyr i tillegg rådgivning og kurs.

 

Aktuelle analyser

• Listeria • Fett • Medisinrester • Metaller • Sjøvann

• Vibrio • Farge • Pesticider • Vann • Avløpsvann

 

SGS Analytics Norway AS

Bekkelivegen 2, 2315 Hamar

Telefon: 400 07 001

www.sgs.com/analytics-no 
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Art.nr Beskrivelse Enhet Kampanjepris

312198 NEVASTANE XS 80 Patron 24 stk. x 400g 2 856,- *

   Lube Shuttle gun 1 stk. 0,-

* En eske er minste bestilling.

Næringsmiddelgodkjent fett som vil gi deg ren samvittighet

NEVASTANE XS 80 er et EP flerbruksfett, anbefalt for ulike bruksområder i nærings-

middelindustrien, som opererer under utfordrende forhold (høy belastning, høy 

temperatur, vann, støv). 

 

Fettet har meget høy mekanisk stabilitet, dråpepunkt og evne til å tåle høyt trykk. 

NEVASTANE XS 80 gir svært god motstandsdyktighet mot utvasking, korrosjon og 

rust og vil dermed redusere slitasje. Fettet er godkjent etter forskriftene i nærings-

middelstandarden NSF H1. Ved bruk av et pneumatisk pumpesystem eller patroner 

vil du unngå forurensing av fettet.

NEVASTANE XS 80 kan blandes med ditt eksisterende fett fra andre leverandører.

Bestill NEVASTANE XS 80 her: ordre@skala.no 

Få tilbud på en overgang til en komplett serie smøremidler fra TOTAL. 

Ta kontakt med Jørgen Jarvaag for å få tilsendt/laget en konverteringsoversikt. 

Mob.: 950 52 955 eller e-post: jorgen.jarvaag@skala.no 

 

Skala har inngått et nytt samarbeid med TOTALENERGIES NORGE AS

TotalEnergies er et bredt energiselskap som produserer og markedsfører energi på global skala: Olje og biodrivstoff, naturgass og 

grønne gasser, fornybar energi og elektrisitet. TotalEnergies 105 000 ansatte er forpliktet til å levere energi fra kilder som er stadig 

rimeligere, ren, pålitelig og tilgjengelig for så mange mennesker som mulig. TotalEnergies er aktiv i mer enn 130 land, og er svært 

opptatt av bærekraftig utvikling av alle dimensjoner i sine prosjekter og operasjoner.

www.skala.no

Kjøp en eske NEVASTANE XS 80 
og få med Lube Shuttle gun 
på kjøpet
Ved kjøp av 1 eske NEVASTANE XS 80 (LS) får du 1 stk Lube 
shuttle gun med på kjøpet. 
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Pakketilbud på EcoFishBox 
– den bærekraftige fiskekassen
EcoFishBox er laget av fiber, er gjenvinnbar, vanntett, 
hygienisk og kan holde mat i kjølekjeden over lang tid. 
Dette er et spennende og langt mer miljøvennlig alternativ 
til dagens kasser i EPS og plast. 

Frem til 30. juni, eller så langt lageret rekker, kan Skala tilby gode pakketilbud på fiskekassene. 

 

EcoFishBox kampanje – pakketilbud:

Artikkelnr.: Beskrivelse: Enhet: Kampanjepris:

100202 +  100202 (kasser 250/pall x 6) +  7 paller, som blir 1500 esker/lokk 24 990   eks. mva og frakt
100203 100203 (lokk 1500) =

100200 +  100200 (kasser 250/pall x 4) +  5 paller, som blir 1000 esker m/lokk 19 990   eks. mva og frakt
100201 100201 (lokk 1000) = 

For bestilling, kontakt kundesenteret på: ordre@skala.no 

Har du spørsmål kontakt Frode Skogli. 

Les mer om kampanjen her

Vik Ørsta AS – ny samarbeidspartner til FIAS
Vik Ørsta AS er med snart 40 års erfaring den leverandøren som har levert flest båtplasser i Norge. De er i dag 
markedsleder på flytebrygger, marinaanlegg, bølgedempere samt tilbehør som utriggere, landganger og 
sikkerhetsutstyr. Bryggeutstyr fra Vik Ørsta er kjent for høy kvalitet, funksjonalitet og lang levetid.

Det meste av deres marinautstyr blir produsert i deres to fabrikker i Ørsta. Med egen produktutvikling, produksjon, varmforsinking 

og lakkavdeling har de kontroll på hele prosessen fra A til Å. Dette gjør de også tilpasningsdyktige 

til kundens behov, og de er gjerne med på å utvikle nye produkt når det er behov for det.

Mer info – www.vikorsta.no

https://www.skala.no/om-skala/nyhetsarkiv/kampanje-ecofishbox?utm_source=Landingsside&utm_medium=Kampanje&utm_campaign=kampanje_ecofishbox&utm_source=Pakketilbud%20p%C3%A5%20EcoFishBox%20kassene&utm_medium=mailing&utm_campaign=kampanje_ecofishbox
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Gjør uteområdet sommerklart
Finnes det nok sykkelplasser 
til både anatte og besøkende på 
din arbeidsplass? Har dere plassert ut 
nok stoler eller benker slik at man kan nyte 
en kaffekopp eller kanskje gjennomføre 
et lite møte – utendørs i finværet?

Ikke la et rotete utemiljø legge en demper for tiden ute. 

Legg til rette for et rent, ryddig og innbydende uteom-

råde - både for ansatte, kunder og besøkende. Vi har produktene du trenger for å skape både et rent, ryddig og innbydende utemiljø

Bla i katalogen!
Du finner over 15 000 produkter 
til kontor, lager og industri i vår 
nyeste katalog. Bla i den online, 
eller bestill ditt eksemplar her!

Utebenk OPTIC
Parkbenk med rene linjer. Sete og rygg 
med ribber av lettstelt treimitajon med 
naturlig utseende. Ramme i aluminium.
• Moderne og stilren
• Slitesterk treimitasjon
• Værbestandig
1 780,-

Alle priser vises eks. mva. Med forbehold om skrivefeil.

Se produkter til uteområdet

Kjøp her

Sykkelstativ med rammelås, 2-pakk 

Klassisk og pent sykkelstativ for fast-

montering. Sykkelstativet gjør det mulig 

å parkere sykkelen som vanlig eller å låse 

fast sykkelrammen. Det innovative designet 

gjør det vanskelig å stjele sykkelen.

• Mulighet for å låse rammen

• Moderne design

• Forankres

3 290,-

Sykkelgarasje, 2200x2150x2150 mm, plexiglass

Beskytt syklene fra påkjenninger 

fra vær og vind - denne enkle og 

stilrene garasjen med pleksiglass 

kan festes til bakken. 

Sykkelstativ medfølger ikke.

• Heldekkende vegger

• Beskytter mot vær og vind• 

Robust akrylplast

26 320,-Kjøp her Kjøp her

Postkasse LETTER
svart
• Enhåndsinnkast
•Låsbar frontluke
790,-

Avfallsbeholder
CHELSEA
•Tippfunksjon
•Innerdel kan tas ut
1 990,-

Entrématte HELLO 
900x700 mm
• God skrapefunksjon
• Skrå kanter
460,-

Parasoll,
Ø300cm
svart
825,-

Stol RIO,
turkis

695,-

Parkbenk 
PUBLIC,
brun
2 125,-

Kjøp her Kjøp her Kjøp her Kjøp her Kjøp her Kjøp her

Bla i katalogen!Bestill katalogen!

 www.ajprodukter.no

https://www.ajprodukter.no/produkter-for-et-lettstelt-utemiljo/34128618.wf?ee=dyixpBJ3Q7x1KYABqrsRTGn0%252FuU%253D&utm_campaign=w23_Outdoor_summer_NO&utm_content=category&utm_custom[apsis]=1473811805&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.ajprodukter.no/produkter-for-et-lettstelt-utemiljo/sykkelstativ/34128618-31873087.wf?productId=31873086&ee=dyixpBJ3Q7x1KYABqrsRTGn0%252FuU%253D&utm_campaign=w23_Outdoor_summer_NO&utm_content=category&utm_custom[apsis]=1473811805&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.ajprodukter.no/produkter-for-et-lettstelt-utemiljo/sykkelgarasje/34128618-25640785.wf?productId=25640784&ee=dyixpBJ3Q7x1KYABqrsRTGn0%252FuU%253D&utm_campaign=w23_Outdoor_summer_NO&utm_content=category&utm_custom[apsis]=1473811805&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.ajprodukter.no/kontor-konferanse/utemobler/parasoller/parasoll/27914816-30846262.wf?productId=30846261&ee=dyixpBJ3Q7x1KYABqrsRTGn0%252FuU%253D&utm_campaign=w23_Outdoor_summer_NO&utm_content=category&utm_custom[apsis]=1473811805&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.ajprodukter.no/kontor-konferanse/utemobler/utestoler/stol/1993055-27035503.wf?productId=27035507&ee=dyixpBJ3Q7x1KYABqrsRTGn0%252FuU%253D&utm_campaign=w23_Outdoor_summer_NO&utm_content=category&utm_custom[apsis]=1473811805&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.ajprodukter.no/kontor-konferanse/utemobler/benker/parkbenk/1994198-30839178.wf?productId=30839179&ee=dyixpBJ3Q7x1KYABqrsRTGn0%252FuU%253D&utm_campaign=w23_Outdoor_summer_NO&utm_content=category&utm_custom[apsis]=1473811805&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.ajprodukter.no/aj-katalogen/4511179.wf?ee=dyixpBJ3Q7x1KYABqrsRTGn0%252FuU%253D&utm_campaign=w23_Outdoor_summer_NO&utm_content=category&utm_custom[apsis]=1473811805&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=dyixpBJ3Q7x1KYABqrsRTGn0%252FuU%253D&utm_campaign=w23_Outdoor_summer_NO&utm_content=category&utm_custom[apsis]=1473811805&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.ajprodukter.no/produkter-for-et-lettstelt-utemiljo/postkasse/34128618-29725336.wf?productId=29725337&ee=dyixpBJ3Q7x1KYABqrsRTGn0%252FuU%253D&utm_campaign=w23_Outdoor_summer_NO&utm_content=category&utm_custom[apsis]=1473811805&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.ajprodukter.no/produkter-for-et-lettstelt-utemiljo/avfallsbeholder/34128618-19447333.wf?productId=19447330&ee=dyixpBJ3Q7x1KYABqrsRTGn0%252FuU%253D&utm_campaign=w23_Outdoor_summer_NO&utm_content=category&utm_custom[apsis]=1473811805&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.ajprodukter.no/produkter-for-et-lettstelt-utemiljo/entrematte/34128618-19434306.wf?productId=19434304&ee=dyixpBJ3Q7x1KYABqrsRTGn0%252FuU%253D&utm_campaign=w23_Outdoor_summer_NO&utm_content=category&utm_custom[apsis]=1473811805&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.ajprodukter.no/kontor-konferanse/utemobler/benker/parkbenk/1994198-19439789.wf?productId=19439735&ee=dyixpBJ3Q7x1KYABqrsRTGn0%252FuU%253D&utm_campaign=w23_Outdoor_summer_NO&utm_content=category&utm_custom[apsis]=1473811805&utm_medium=email&utm_source=apsis
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NY MEDLEMSFORDEL!
57% rabatt på vinduer og balkongdører fra evindu Fri frakt, direkte levert! 

evindu forhandler merkevaren Trenor, produsert i Norge.

For uforpliktende tilbud eller konsultasjon kontakt: caspar@glassogkarmer.no 

Koden FIAS2021 benyttes ved kontakt for å få tilgang til rabatt.

Glass & Karmer Norge AS

Christian Michelsens Gate 6B, Bergen

Tlf: 94020700 

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

Ditt eget innkjøpsselskap

Din bedrift får også utbetalt lojalitetsbonus

LITT DITT




