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Vi tilbyr vi en rekke tjenester som hjelper deg å utvikle bedriften og forenkle din arbeidshverdag. 
I tillegg har vi et av landets største fordelsprogram for proffer. 

Fordelsprogram

AHLSELL PARTNER er fordelsprogrammet for håndverkere som ønsker å bruke all sin tid på å skru, 

montere, installere og bygge. Og minst mulig tid med papirarbeid på kontoret. 

Les mer på: www.ahlsell.no/partner

Kurstilbud

Gjennom AHLSELLAKADEMIET tilbyr vi en rekke kurs for å øke kompetanse, kvalitet og lønnsomhet 

i din bedrift.  Det lønner seg å holde seg oppdatert. I samarbeid med våre leverandører, tilbyr vi kurs i 

alt fra forskrifter og krav til effektivisering av arbeidshverdagen.

Administrasjonsverktøy

AHLSELL OFFICE er et webbasert administrativt verktøy som hjelper håndverkere å ha oversikt over 

arbeidshåndtering, prosjekter, internkontroll, dokumentasjon og fakturering. Verktøyet er brukervennlig, 

lett å bruke og gjør hverdagene enklere. Du kan dessuten velge selv hvor du jobber – Ahlsell Office 

er like enkelt på mobilen, nettbrettet og ved datamaskinen.

Profiltrykk

TRYKKET OG KLART er vårt konsept for profilering av personlig verneutstyr og arbeidsklær. 

Ahlsell har investert i toppmoderne utstyr for klestrykk på vårt sentrallager på Gardermoen. 

I tillegg tilbyr flere av våre butikker profiltrykk lokalt.

Logistikktjenester

EFFEKTIV BYGGEPLASS er vårt bidrag i arbeidet med å utvikle grønnere, smartere og mer lønnsomme 

byggeprosjekter. Med FLEKSIBLE FORSYNINGSLØSNINGER tilbyr vi 

en rekke løsninger for effektivt varepåfyll – uansett hvor du jobber.

Les mer her: https://no.ahlsell.no/brosjyre/ahlsellbrosjyren-havbruk/?page=1

DETTE ER AHLSELL!
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FIAS-paviljong på Aqua Nor 2021 
Velkommen til vår store paviljong i hall A – stand A 155.  

Vi blir vel 20 utstillere på årets paviljong som det kan være viktig å få tatt en prat med når det gjelder faglige spørsmål eller 

informasjon om produkter og tjenester blant våre samarbeidspartnere.

Sjømatbedriftenes datterselskap, Norwegian Seafood Trust (NST), tilbyr sammen med teknologiselskapene Atea og IBM en 

sporings- tjeneste som følger hele verdikjeden til fisken, fra egget klekkes, til fisken går i merden, slaktes, transporteres, foredles og 

selges. Sporing av fisk gjennom blokkjedeteknologi gir bedre kontroll og mer effek- tiv og bærekraftig verdikjede. Under Aqua Nor 

vil både NST, IBM og Atea være til stede på standen.

- Vi ser frem til å snakke med bransjen om dette og dele våre fantas-tiske historier sammen våre medlemmer, sier markedssjef 

i Nor-wegian Seafood Trust, Marte L. Myran.

Sjømatbedriftene ser frem til å ta imot nye og eksisterende medlem-mer for en trivelig prat på vår stand. Det er mye spennende som 

skjer i og rundt organisasjonen, med nyansettelser og nye prosjekter. Vi gleder oss til å fortelle dere mer om dette!

Følgende leverandører står på FIAS fellesstand:

•  Avonova AS

•  Azets Insight AS

•  Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS

•  Hygienegruppen AS

•  IF skadeforsikring

•  Malorama AS

•  Mpack AS

•  Nopla AS

•  Norwegian Seafood Trust AS/ATEA AS

•  Pelias AS

•  Personalhuset AS/ON OFF Bemanning

•  RS Components AS

•  SGS Analytics Norway AS

•  Sjømatbedriftene

•  Skala AS

•  Solar Norge AS

•  Strongpoint AS

•  Telenor ASA

•  VWR International AS

•  Vik Ørsta AS

GANG

Malorama AS

Lager

Sjømatbedriftene Norwegian Seafood IF Telenor ASA Nopla AS

FIAS
Trust AS

ATEA AS

Skadeforsikring

GANG

VWR Azets AS Avonova AS RS Com- Skala AS Strong- VIK Personal- SGS Mpack AS Pelias AS Solar Norge AS
International AS Ørstapoint ASponents AS huset AS Analytics

Hygienegruppen 
Norge AS
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Minglingen starter kl. 17.00 og varer til ca. kl. 21.00. 

Vi har vært i dialog med smittevernkontoret i Trondheim og vi er anbefalt følgende:

Med vårt disponible areal er vi anbefalt å være inntil 100 personer. Når det blir servert alkohol så skal dette skje ved bordservering. 

Vi som arrangør skal legge til rette for at deltakerne kan holde minimum 1 meters avstand.

Dette medfører at vi må prøve å spre våre besøkende og også prøve å redusere hvor mange som kommer fra hver medlemsbedrift 

og våre samarbeidspartnere. Vi oppfordrer alle til å tenke over hvem som bør delta på minglingen og heller vurdere om noen kan 

komme tidlig og at noen kan komme innom senere.

Info om smittevern

• Vi benytter SafeSpot for registrering av alle deltakere ved ankomst

• Det er plassert stativ med antibac rundt om kring i lokalet

• Vi har egne rengjørere som vil overflatedesinfisere kontinuerlig under arrangementet

• Alkohol- og matservering skjer KUN ved bord

• Vi anbefaler at hver bedrift fordeler besøkende gjester i arrangementets tidsrom

• Det vil til enhver tid være maks 100 personer i lokalet (utendørs og innendørs)

• Alle bør til enhver tid holde 1 meters avstand til hverandre

Medlems-mingling i våre lokaler under Aqua Nor 
onsdag 25. august
Sjømatbedriftene, FIAS og Norwegian Seafood Trust inviterer også i år til mingling for medlemmer i våre 
lokaler. Det blir litt andre restriksjoner i år enn tidligere, men vi tror og håper vi skal å til en trivelig og nyttig 
mingling i våre lokaler. 

Foto: Fra minglingen i 2019.
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Purehelp.no AS har som mål å være Norges beste 
business søkemotor
Fiskerinæringens innkjøpsselskap har i samarbeid med Purehelp.no gleden av å gi et eksklusivt tilbud til 
alle sine medlemmer. 

Salg- og analyseverktøyet Purehelp PRO +

Purehelp Pro+ er et skybasert salg- og analyseverktøy som gir deg økonomisk og juridisk innsikt i alt som rører seg i norsk næringsliv. 

Som kunde får du ubegrenset uttak av all informasjon i verktøyet som oppdateres daglig, slik at du alltid vil ha tilgang til 

rykende fersk data.

Selektering

Verktøyet lar deg prospektere og hente ut e-post-, adresse- og ringelister direkte i Excel. Selekteringsmulighetene er mange. 

Selekter på bransje, område, omsetning, vekst, antall ansatte med mer.

Alarm

PRO+ innehar en alarmfunksjon som muliggjør det å overvåke i alt 18 faktorer per foretak, som endringer av eierforhold, adresse, 

årsregnskap etc. Du kan sette alarm per foretak eller gruppe. Hyp-pigheten på oppdateringene justeres etter eget ønske. 

Marked-, konkurrent- og bransjeanalyse

Hent ut regnskapsanalyser på bakgrunn av bransje, kommune, næringsstruktur bransje og kommune. Verktøyet lar deg sette 

opptil 20 selskap opp mot hverandre.

Verdivurdering 

Ta en verdivurdering av eget og andre selskaper. Modulen lar deg enkelt simulere og endre 29 risiko- og attraktivitetsfaktorer, 

resultatbegreper, velge historiske tall eller fremtidsprognoser, resultat- og vekstprognoser, supplerende modeller som 

Enterprise Value (EV) og Price/Sales(P/S), samt lagre forskjellige utviklingsscenarioer.

Bankscore og konkursscore

Bruk bankscore til å foreta en objektiv vurdering av hvordan en bank ville vurdert potensielle nye kunder. 

Bruk konkursscore til å sjekke sannsynlighet for konkurs 

i et selskapet de neste 3 år.

www.purehelp.no
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Den 22. september, vil det bli holdt et medlemsmøte for tillitsvalgte og medlemsbedrifter i Sjømatbedriftene. 

Dette møtet vil også avholdes i Britannia Hall. Her vil vi diskutere de viktigste satsningene og fokusområdene 

fremover. Det blir også en oppfølging av Sjømatbedriftenes strategi, og muligheter til å komme med deres 

forventninger og innspill til organisasjonen. 

Bjarne Brøndbo vil være konferansier og artist under arrangementet. 

Påmelding og pris

Påmeldingsmodulen åpnet 01. juni. Påmeldingen er bindende, og det er begrenset antall plasser. 

Her er det førstemann til mølla som gjelder. Pris for deltakelse på konferanse og festmiddag: 6 000,- eks mva.

Egenandelen for deltakelse på medlemsmøtet: 500,- eks mva.

Påmelding skjer på www.sjomatbedriftene.no eller på mail til: mali@sjomatbedriftene.no

Les mer om arrangementet her: www.sjomatbedriftene.no/jubileumskonferansen-2021

Ønsker din bedrift å ha stand under Jubileumskonferansen? 

Ta kontakt med Frode Kvamstad på frode@fiasinnkjop.no eller 970 43 974. 

  PROGRAM – 21. september 

HISTORISK TILBAKEBLIKK – Yngvar Gustavsen 

FREMTID – Hva tar vi med oss- og hvordan blir veien videre for havbruksnæringa de neste 50 år? 

Gustav Witzøe, SalMar – Sondre Eide, Eide Fjordbruk – Roger Hofseth, Hofseth International – Arne Nore, tidligere toppsjef i Pan Fish 

BÆREKRAFT – Hvordan skal vi redusere fotavtrykket til fôr? Leif Kjetil Skjæveland, Skretting – Erik Gracey, BioMar

FORBRUKER- OG MARKEDSTRENDER – Tom-Jørgen Gangsø, Sjømatrådet 

TEKNOLOGI – Teknologi, digitalisering og konsumentenes krav – Atea 

FREMTID OG UTVIKLING – Sjømatindustriens fremtid de neste 20 år? Hvordan skal vi tilpasse oss trendene? 

Odd Emil Ingebrigtsen, Fiskeri- og sjømatminister – Sigvald Rist, Insula – Roger Hofseth, Hofseth International 

SJØMAT TIL IDRETTSGLADE BARN 

– Ole Jørstad, Norges Idrettsforbund – Odd-Bjørn Hjelmeset, Kvarøy Salmon – Bente Skari, Nittedal Idretts-SFO – Robert Eriksson, Sjømatbedriftene 

IMOT OSS STATEN LOVER BØYES – Halfdan Mellbye, SANDS Advokatfirma 

ARBEIDSPLASSER – Mer torskeoppdrett kan holde fabrikkene i gang gjennom året – Christian Riber, Norcod

Den 21.-22. september 2021 er det endelig klart for å treffes igjen! Dette vil bli et sammensatt jubileum, hvor 
konferansen vil bli avholdt den 21. september, med program og stands av «Sjømatdagene-standard». Program-
met vil gå fra klokken 10:00-16:30, med påfølgende festmiddag fra 19:00-02:00 i ærverdige Britannia Hall.
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