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Velkommen til Sjømatdagene 2023!
På Scandic Hell (Stjørdal) møtes hundrevis av mennesker fra hele næringa til en fagkonferanse over to dager,
med festmiddag på kvelden den 10. januar. Her vil du også møte mange spennende bedrifter på stand, og
knytte nettverk på tvers av fagfelt.
Påmelding
Påmeldingen har åpnet, og den skjer på www.sjomatdagene.no
Sponsor
Vi promoterer din bedrift både før og under konferansen. Du vil også kunne få konferansepakker og stand som en del
av sponsoravtalen. Ta kontakt med Sjømatbedriftene på firmapost@sjomatbedriftene.no for å høre mer
Stand
Ønsker din bedrift å booke stand under Sjømatdagene?
Ta kontakt med daglig leder i FIAS, Frode Kvamstad, på frode@fiasinnkjop.no
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Utviklet og produsert i Norge

Ny leverandør hos FIAS: El-Watch
El-Watch har utviklet sensorplattformen «Neuron sensors» – et helnorsk produkt som favner om robuste og
trådløse sensorer, gateway, skyløsning og app, som dermed utgjør en komplett løsning særlig egnet for
industrien.
El-Watch er et teknologiselskap som holder til i Midt-Norge med

Vi har kort leveringstid på produktene, og egen supportavdeling

kontorer i Rindal og Trondheim. Bedriftens eget kompetansemiljø

som hjelper deg dersom du skulle trenge assistanse.

har utviklet sensorplattformen «Neuron sensors» – et helnorsk
produkt som favner om robuste og trådløse sensorer, gateway,

Adresse:

skyløsning og app, som dermed utgjør en komplett løsning særlig

Rindalsvegen 6, 6657 Rindal

egnet for industrien.

Julianus Holmsveg 34, 7041 Trondheim

Sensorene installeres på få minutter og har deretter lang levetid

Kundeservice:

med et energieffektivt batteri.

https://sales@el-watch.com / https://support@el-watch.com
Tlf.: (+47) 71 66 69 08

Sensorene brukes i dag av store globale konsern som Alcoa og
Smurfit Kappa, norske industristørrelser som Hydro, Elkem og

Avtaleansvarlig:

Bergene Holm, samt mindre småskalaprodusenter som lokale

CCO: Tom Eskil Grande

slakterier, restauranter, hoteller og matprodusenter.

tom.grande@el-watch.com
Tlf.: +47 91 84 14 70

El-Watch har et stort sensorsortiment som dekker utallige bruksområder innen for eksempel overvåkning av kjøle-/fryserom,
renromsovervåkning, prediktivt vedlikehold, måling av luftfuktighet og temperatur, ulike former for strømtrekk, monitorering av
temperatur i avløpsvann mm. Gjennom appen setter du egne
alarmgrenser og får tilgang til rapporter som oppfyller ulike kontrollorganers dokumentasjonskrav på en enkel og oversiktlig måte.

Gå til nettsiden
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Azets - din samarbeidspartner i sjømatnæringen
Vi i Azets kjenner næringen og bistår i dag mange FIAS medlemmer over hele landet med tjenester innen
regnskap, lønn, HR, organisasjonsutvikling, rekruttering, teknologi, bærekraft (ESG), kjøp og salg av
virksomheter, sammenslåinger og mye mer.
Vi har kort sagt både tjenestene og programvaren som hjelper deg nå dine mål.
For å bistå både våre kunder og andre som trenger informasjon og kunnskap produserer vi jevnlig webinarer og blogger på våre
tjenesteområder. Disse er helt gratis og tar ca. 30 min å gjennomgå. Klikk på linkene nedenfor og få nyttige tips som hjelper deg på
veien.
Kommende Webinarer
Bli oppdatert på aktuelle temaer innen økonomi, lover og regler i næringslivet og spørsmål knyttet til lønn og HR.
Link til våre kommende webinarer: www.azets.no/arrangementer/?ActivePage=1
Webinarer on demand hos Azets
Her finner du en oversikt over våre tilgjengelige webinarer som
du kan se nå knyttet til økonomi, lover og regler i næringslivet og
spørsmål knyttet til lønn og HR.
De er gratis og varer ca i 30 minutter.

Link til webinar bibliotek:
www.azets.no/webinarer/
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Reduser svinn ved bruk av en trimmer
Hos oss kan du kjøpe trimmere av høy kvalitet fra Freund, produsert i Tyskland. Med trimmer får du et
penere kutt, jobber raskere og har bedre kontroll enn ved bruk av kniv. I tillegg kan du spare mye penger
på å minimere avskjær. Trimmerne har høyt ytelsesnivå, ergonomisk design og gir lave vedlikeholdskostnader.
Bruk den til trimming av fisk, kjøtt og fjærfe – i alt fra riktig fettfjerning til presis skjæring av tynne skiver.

80 års erfaring med hygienisk matproduksjon
gir deg produkter med høy kvalitet og lave driftskostnader.
Nysgjerrig eller vil booke en demo?
Kontakt Åge Johansen:
Tlf.: 468 36 916, e-post: age.johansen@skala.no

Ditt eget innkjøpsselskap
Din bedrift får også utbetalt lojalitetsbonus
LITT DITT
+47 73 84 14 00 | post@fiasinnkjop.no | www.fiasinnkjop.no
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Ny gaveeske fra FIAS
FIAS tilbyr en ny universal gaveeske som kan brukes både til røkt og gravet laks.
Eskene har informasjon på 4 språk - norsk, engelsk, tysk og fransk. Det er benyttet en fukt-bestandig
kartong, dvs at den tåler å stå på kjølerom, og den har en god rivestyrke.
Eskene leveres med trykk i fem farger (+lakk).

Denne nye FIAS-esken leveres kun i en størrelse i år – L x B : 570 x 225 mm. Høyden på esken blir opptil 25-30 mm.

Denne esken er ferdig limt i bunnen som en konvolutt og lukkes i den andre enden med en låseklaff.
Denne løsningen er mer tids-besparende enn tradisjonelle gaveesker. Med denne løsningen går det mye raskere
å pakke produkter i denne esken.
Ta kontakt for et tilbud!
Frode Kvamstad:

Dan Tore Andersen:

frode@fiasinnkjop.no

dan@fiasinnkjop.no

er gullsponsor for Rynkeby i 2022
VI STØTTER

BARN MED
KRITISKE SYKDOMMER

+47 73 84 14 00 | post@fiasinnkjop.no | www.fiasinnkjop.no
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Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS (FIAS) ble etablert i 1994. Vi arbeider for å gi våre aksjonærer
de beste prisene i markedet på en rekke ulike produkter og tjenester.
Selskapet har i dag 3600 aksjonærbedrifter fra små og store bedrifter i fiskerinæringa.

FIAS har avtaler med følgende samarbeidspartnere:

Slanger, drift- og vedlikeholdsprodukter

if ... Skadeforsikring
Forsikringer

Totalleverandør på emballasje og rekvisita

Finansiering, fakturering, inkasso

Maskiner og vedlikehold

Telefonitjenester

VA, VVS, Elektro, Verktøy,
Drift, Verneutstyr, Arbeidsklær

Kontor-, lager- og verkstedinnredning

gjennom IF-avtalen
Pensjonsforsikring

Elektro-materiell

Næringsmiddelhygiene
og skadedyrbekjempelse

Gassprodukter

Rekvisita

Frysereoler, kverner og pumper

Drift og vedlikeholdsrekvisita

Emballasje

Energiløsninger

Emballasjeprodukter

Etiketter

Industrimaling

Maskiner og emballasje

Rekvisita og driftsmateriell

Skadedyrbekjempelse

Plastemballasje

Bølgepapp

Fullsortiment grossist

Forbruksvarer, kjemikalier og rekvisita

Produksjon- og pakkemaskiner

Plastposer

Raniplast AS
PE- og HD produkter av film, ark, sekker
pallehetter, strekkfilm

Gaveesker for laks og ørret

Skadedyrbekjempelse

Rekruttering

Sikkerhetsstyringssystemer
og andre tjenester

Bemanning

Finansielle tjenester

Rengjøringsmidler, maskiner og utstyr

Regnskap og rådgivning

Reisebyråtjenester

Massivpapp

Reisebyråtjenester

Labutstyr og emballasje

Næringsmiddelrenhold

Kredittforsikring

Hotell

Mattrygghet, kvalitet og HMS

Emballasje og maskiner

Flytebrygger

Telefoni

Utstyr til næringsmiddelbransjen

Ulike kvalitetskurs og tjenester

Papir, tørk og dispensere

E-læring/kursvirksomhet

Plasthaller

IVAR
AS
Emballasje og lab-utstyr
Kartongemballasje

Konsulenttjenester, kjemi og vaskeanlegg

Krydder, stivelse og hjelpestoffer

Festemateriell og byggevarer

Analysetjenester

Mat og drikke

Bedriftshelsetjeneste

Overnatting

Flyreiser

Hotell

Analysetjenester

Leverandør til næringsmiddelindustrien

Datafangst og merking

Gassolje, strøm og energi

Vinduer på nett

Ansatte i FIAS-bedrifter og medlemmer i Norges Fiskarlag kan nå også benytte disse avtalene.

Reisebyråtjenester

Flyreiser

Vinduer på nett

Hotell

if ... Skadeforsikring
Forsikringer

Overnatting

Reisebyråtjenester

Telefoni

Hotell

Flytebrygger

