Medlemsfordeler i Norsk Industri

Om Norsk Industri
Norsk Industri er den største
landsforeningen i Næringslivets
Hovedorganisasjon (NHO).
Vi hjelper våre medlemmer i den
daglige driften, du får tilgang til
gunstige økonomiske fordeler og
til attraktive møteplasser over hele
landet. Som medlem får du også
tilgang til NHOs medlemsfordeler.
Norsk Industri og NHO jobber
innen alle områder som har
betydning for norsk næringsliv:
• Arbeidsgiverpolitikk og
tarifforhandlinger
• Energi og klima
• Forskning og innovasjon
• Kompetanse (kurs, utdanning
og faglige nettverk)
• Miljø, HMS og IA-arbeid
• Næringspolitikk og økonomi

Egen portal
Medlemsbedriftene får tilgang til en
egen portal, arbinn.no. Dette er
arbeidsgivernes oppslagsverk med
bl.a. oversikt over arbeidsrettslige
emner, nyttige maler, informasjon om
HMS, drift/styring/etikk samt oversikt
over økonomiske medlemsfordeler.

Økonomiske 		
medlemsfordeler
Digitale håndbøker
Enkle digitale personal- og HMShåndbøker med en rekke fordeler
som sparer bedriftene for både tid
og penger. Håndbøkene kan tilpasses
egen bedrift, de oppdateres av NHOs
advokater ved lovendringer og er
konkurransedyktige på pris.
Drivstoff og fyringsolje
Circle K tilbyr gode priser på fyringsolje, diesel, bensin og smøreoljer.
I tillegg tilbyr Circle K gunstige priser
på firmakort (biler over 3,5 tonn må
ha eget truckkort).
Forsikring
NHO Forsikring (administreres av
Norwegian Broker) tilbyr skreddersydde og svært gode betingelser på
gode og solide forsikringer.

Flyfrakt
DHL Express tilbyr landets
billigste og mest effektive ekspress
flyfrakttjenester. Ingen har et
tilnærmet utbygget distribusjonsnett
i Norge.

Telefoni
Telenor Norge tilbyr svært gunstige
priser på mobiltelefoni, mobilt bredbånd, internett og fasttelefoni.

Hoteller
Medlemsbedriftene kan benytte seg
av gode avtaler med: Best Western,
First Hotels, Nordic Choice Hotels,
Scandic Hotels, Thon Hotels og
Arp-Hansen Hotel Group Copenhagen.

Tjenestepensjon
NHO Pensjon (administreres av
Storebrand) tilbyr svært gode
betingelser på innskuddspensjonsordninger og de ansattes pensjonskapitalbevis, samt egen pris for uførepensjon. Avtalen passer også de som
benytter megler.

IP-rådgivere med bransjeteam
Onsagers AS er spesialister på å sikre
konkurransefortrinn i inn- og utland
i form av patent-, varemerke- og
designbeskyttelse.

I tillegg har vi avtale med Sjømannskirken om styrket beredskap for de
medlemsbedrifter som har ansatte
i utlandet. Avtalen innebærer 20
prosent rabatt på beredskapsavtale.

Kredittsjekk og inkassotjenester
Bisnode og Lindorff tilbyr kredittsjekk og inkassotjenester til en lav
pris gjennom en unik pakke.
Propan
Flogas Norge tilbyr levering av
propangass med tankbil i hele Norge
til både private og industrielle
forbrukere.
Strøm
LOS Energy hjelper medlemsbedriftene med å bruke mindre
penger på strøm. Profesjonell kraftforvaltning sikrer konkurransedyktige strømpriser til bedriftene.

Standard
leveringsbetingelser
og -kontrakter
Få tilgang til en rekke gratis norske,
nordiske og internasjonale leveringsbetingelser og standardkontrakter.
Disse er tilgjengelige som nedlastbare
PDF-filer. Gjennom Orgalime tilbyr vi
modellkontrakter og standard
kontraktsbetingelser. Disse finnes kun
i papirutgave og bestilles via våre
nettsider.

Trenger du
advokathjelp?
Juridisk bistand er en medlemsfordel
inkludert i medlemskontingenten.
Norsk Industris advokater gir deg råd
og veiledning innen både kollektiv og
individuell arbeidsrett. Annen juridisk
bistand tilbys gjennom godt samarbeid med Advokatfirmaet Haavind
AS og Eurojuris Norge (12 lokale
kontorer over hele landet).

Juridisk vakttelefon
For raske råd og veiledning i
arbeidsgiverspørsmål,
ring 23 08 88 88 eller send e-post til
advokat@norskindustri.no
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