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Vi i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden vil som alltid
gjøre vårt aller ytterste for at du som medlem
skal ha de beste avtalene hos våre samarbeids-
partnere. Vi gir vi dere gode rabatter på kjente
merkevarer innen mat, drikke, nonfood og
tjenester fra utvalgte samarbeidspartnere
knyttet opp mot årets sesonger. 
Følg med i våre kampanjeperioder og få gode
priskutt på kjente merkevarer. På denne måten
kan dere medlemmer lettere oppdage de
mange gode tilbudene samlet på ett sted. 
Kampanjemagasinet vil bli publisert 4 ganger i
året. Februar, Mai, August og Oktober. 
Kampanjene er delt opp etter tilbud levert
enten via grossistdistribuerte eller direkte
distribuerte leverandører.

Netthandel
Man kan bestille varene via vår netthandel
horecainnkjop.no, eller via
bestillingssystemene til våre samarbeidende
grossister og direktedistribuerte leverandører.

Kampanjebanner
Varene på kampanje er godt merket i vår
netthandel horecainnkjop.no med gult banner,
så det er enkelt å finne frem til de gode
tilbudene. 

Distribusjon
Varene blir distribuert via våre fullsortiment og
Non Food grossister eller fra våre
direktedistribuerte samarbeidspartnere.

Gode produkter
og rabatter

Vi skaper vi de beste kampanjene for
våre medlemmer. Vi ønsker dere en
riktig god handel! NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

http://www.horecainnkjop.no/


www.arla.no

90 79 16 85

monvo@arlafoods.com

Arla Foods - din samarbeidspartner!
Arla Pro er en del av Arla Foods, et kooperativ
som eies av over 9000 bønder i flere land som
Sverige, Danmark, United Kingdom, Nederland,
Tyskland og Belgia. 

Arla Foods har kjente merkevarer som Castello,
Apetina, Cocio, Starbucks, God Morgon, Lurpak
i tillegg til produkter som går under Arla
merket. Arla har levert kvalitetsprodukter
innenfor meieri-sektoren i over 130 år, og med
Arla Pro ønsker vi å gjøre det samme i
samarbeid med det profesjonelle kjøkken. Vi
brenner for å skape gode gjesteopplevelser i
samarbeid med kundene våre og ønsker å
være en god partner for å lykkes innenfor
Foodservice bransjen. Dette gjør vi gjennom
innsikt, inspirasjon og dialog i alle
sammenhenger som er relevante for våre
samarbeidspartnere; både hos det
profesjonelle kjøkken og hos grossistene.

Kampanje
februar - mars 2023

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko og
Servicegrossistene.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

http://www.arla.no/
mailto:monvo@arlafoods.com
http://www.horecainnkjop.no/


10 % 10 %10 %

Arla PRO Cream Cheese Naturel
16%. Spann

Naturlig kremet og frisk smak uten
tilsetningsstoffer. 100 % naturlige
ingredienser. Kun 16% fett. Myk
konsistens, selv rett ut fra kjøle-
skap. Perfekt til kalde retter som
sandwicher, dipp, dressinger, og
sushi.

10 %

Ulkjær Pizzatopping med
Mozzarella 2 kg 

Laget av melk og vegetabilsk olje
og blandet med ekte mozzarella.
Med sin milde smak og sine gode
smelte- og bruningsegenskaper
passer den perfekt til pizza og
andre ovnsretter som gratineres.

10 % 12 %

Grossistdistribuert

Lurpak 500g

Delikat smak som fremhever
smakopplevelsen fra sprø
surdeigsbrød til nyplukkede
poteter. Med sine fine smaknoter
vil smør utfylle enhver kreasjon på
kjøkkenet. God mat fortjener
Lurpak®

Ant enh: 20x500g
EPD: 5821376

Arla PRO Cream Cheese Naturel
25%. Spann

Naturlig kremet og frisk smak uten
tilsetningsstoffer. Koke -og
piskestabil. Myk konsistens og kan
brukes i kalde og varme retter.
Perfekt til sandwicher, supper,
dressinger, kaker og sushi.

Ant enh: 4x1,5 kg
EPD: 5121090

Lurpak smør porsjonspakning
100x8g

Kjernet fra fersk pasteurisert fløte   
og syrnet med utvalgte melkesyre-
kulturer. Det gir smøret sin
spesielle aromatiske duft så vel
som ren, syrlig og fyldig smak. (Kan
bestilles i anbrekk som 100x8g) 

Ant enh: 100x8g
EPD: 5826045

Ant enh: 4x1,5 kg
EPD: 5121066

Ant enh: 6x2 kg
EPD: 4552360

Arla Pro Cottage Cheese 4% 3kg 

Produktet kan brukes i salatbarer,
på brød eller som et mellommåltid
med fersk frukt/bær. Da produktet
har en naturell smak, kan du
tilsette krydder som du selv
ønsker. Produktet er
nøkkelhullsmerket.

Ant enh: 1x3 kg
EPD: 6060388



www.carepacks.no

928 73 733

kappfjell@carepacks.no

Vi gjør det enklere å velge 
sunt & Bærekraftig i en travel hverdag
CarePacks sin misjon er å gjøre det enklere for
folk å velge sunt og mer bærekraftig i en
hektisk hverdag. Vi har utviklet snacks & drikke
konsepter med sunne og bærekraftige
kvalitetsprodukter for energipåfyll gjennom
hele dagen.

CarePacks et verdidrevet selskap: Som bedrift
er CarePacks bygget rundt FNs bærekraftsmål
nr 3 Bedre helse for alle, i tillegg bærekraftsmål
nr 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst) og
12 (ansvarlig forbruk og produksjon) og hele
verdikjeden jobber kontinuerlig mot disse
målene. Noen av produktene inkludere våre
annerkjente eplegull, vann på kartong, nøtter,
musli, serverings klare snacks, og mye annet
godt - til en hyggelig pris. Rask og effektivt
levering, ta kontakt med May-rita i dag.

Kampanje
februar - mars 2023

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

http://www.carepacks.no/
mailto:kappfjell@carepacks.no
http://www.horecainnkjop.no/


 20 %

 20 %

20 %

Eplegull Sjokolade

Eplegull med mørk sjokolade av CarePacks er laget av tørkede
sprøe epleskiver trukket med mørk sjokolade. 1 pose
inneholder ett eple. Vegansk og glutenfri. Digge, sunne og 100
% plantebaserte eplechips som har blitt langtidstørket for å få
en krønsjy konsistens.   

Ant enh: 20x50
EPD: 4891321

Eplegull Naturell

Eplegull Naturell by CarePacks er tørkede sprøe epleskiver av
Jonathan epler, helt uten tilsetningsstoffer. Digge, sunne og
100 % plantebaserte eplechips som har blitt langsomt tørket
for å få en krønsjy konsistens. Vegan, glutenfri, plante-basert.

Ant enh: 14x40
EPD: 4891594

Eplegull Kanel

Eplegull med kanel er sunn chips med bare epler & Kanel –
100% naturlig. Deilig, krønsj, og plantebasert. Vegansk og rik
på fiber og antioksidanter.

Ant enh: 10x10kg 
EPD: 123456

Grossistdistribuert

Ant enh: 20x40
EPD: 5836614



www.danora.no

41 55 00 46

sverre@danora.no

En genuin interesse for mat!
Det åpenbare behovet for nye internasjonale
impulser og en genuin interesse for mat, var
bakgrunnen for etableringen av Danora AS i
1988. 

Vår forretningsidé har hele tiden vært å finne
nye og spennende trender og utvikle attraktive
konsepter vi kan bringe til markedet. Med
bakgrunn i drift av egne cafeer, som brakte oss
nærmere kundene og ga oss både innsikt
forståelse, har vi i over 30 år drevet markedet
og jobbet med å finne innovative produkter av
høy kvalitet – fra alle verdenshjørner.

Kampanje
februar - mars 2023

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko og
Servicegrossistene.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Sverre Jacobsen

http://www.danora.no/
mailto:sverre@danora.no
http://www.horecainnkjop.no/


 10 %  10 % 10 %

 10 %  10 % 10 %

Grossistdistribuert

Taglio Roman Style Pizzabunn
 

Kongen av Pizzabunner med stor
luftlommer (focaccia), bakt med
stolthet, tradisjon og med gode
råvarer i fokus. Også velegnet til
påsmurt.

Ant enh: 12x500g
EPD: 5659958

Glutenfri ferdigstekt pizzabunn
30cm

 
Glutenfri pizzabunn med skorpe.
Kommer singelpakket på
aluminiumsbrett. Toppes etter
eget ønske.

Ant enh: 14x240g
EPD: 6067078

Pizzabunn med saus 30cm.
 

Håndlaget steinovnsbakt italiensk
pizzabunn med en fantastisk
tomatsaus. Toppes etter eget
ønske

Ant enh: 12x310g
EPD: 4223475

Taquitos kylling fajita
 

Mexicansk streetfood på sitt beste.
Taquitos med fajitakrydret kylling
og paprika.

Ant enh: 48x80g 
EPD: 5642426

Cookie milk chocolate
 

Myk i midten og full av store biter
med herlig melkesjokolade,
akkurat slik cookies skal være

Ant enh: 4x85g
EPD: 6074520

Taquitos kylling buffalo
 

Mexicansk streetfood på sitt beste.
Taquitos med kylling og en nydelig
ostesaus.

Ant enh: 48x80g
EPD: 4762589



www.tork.no

22 70 62 00

kontakt@essity.com

Høy kapasitet på dispenserne, såpe og
papir er alltid tilgjengelig
Dispensere og refill som er tydelig merket
med system-id slik at du alltid vet hvilket
produkt du skal etterfylle
Mulighet til å velge et bærekraftig
alternativ; som for eksempel reduserer
avfall, effektiviserer driften, optimaliserer
lager-plassen og reduserer forbruk

Tork Hygieneprodukter
Kravet til hygiene har økt de siste årene og en
god hygienestandard er en av de viktigste
faktorene for å få gjestene til å trives og komme
tilbake. Det er derfor viktig å ha de riktige
produktene for å sikre god hygiene samt sørge
for bærekraftig og kostnadseffektiv drift.

Med produkter fra Tork får du 

Kampanje
februar - mars 2023

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko, 
 Servicegrossistene, Norengros og Maske.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

http://www.tork.no/
mailto:kontakt@essity.com
http://www.horecainnkjop.no/


 10 %  10 % 10 %

Tork Xpress® Dispenser Multifold
Håndtørk, Hvit, H2

87% av restaurantgjester liker
ideen om å resirkulere engangs-
produkter. Skap et godt inntrykk og
synliggjør bærekraftengasjementet
ditt ved å endre til håndtørk i
naturlig farge i Tork dispenseren.

 20 %

Tork hylsefri mid-size
toalettrulldispenser. Hvit, T7

83 % av restaurantgjester er enige
i at å tilby toalettpapir i en naturlig
farge laget av 100 % resirkulerte
materialer, er en god måte å
synliggjøre miljøengasjement på.
Gjør det i en Tork dispenser.

 20 %

Tork Dispenser Mini Jumbo
Toalettrull Twin, Hvit, T2

Enkelt å bytte til å bruke naturlig
farget toalettpapir fra Tork siden
formatet er det samme som
standard-produkter i Advanced-
kvalitet. Få plass til to ruller i en
twin T2 dispenser.

 20 %

Grossistdistribuert

Tork Xpress® Multifold Håndtørk
Natur, Advanced, H2

2-lags papir laget av 100 %
resirkulerte fibre der fargen
kommer fra resirkulerte papp-
esker. Høy kvalitet med det kjente
Tork blad påtrykt som passer i
eksisterende H2 dispensere.

Ant enh: 180 arkx21 bnt
EPD: 6148936

Norengros: 450230 Maske: 3377879

Tork Mid-Size Toalettrull Hylsefri
Natur, Advanced, T7

2-lags papir laget av 100 %
resirkulerte fibre der fargen
kommer fra resirkulerte
pappesker. Høy kvalitet med
blomstermønster som passer i
eksisterende T7 dispensere.

Ant enh: 103 m.x36 ruller
EPD: 6132195

Norengros: 450229 Maske: 3377878

Tork Mini Jumbo Toalettrull
Natur, Advanced, T2

2-lags papir laget av 100 %
resirkulerte fibre der fargen
kommer fra resirkulerte
pappesker. Høy kvalitet med det
kjente Tork blad påtrykt og passer i
eksisterende T2 dispensere.

Ant enh: 170 m.x12 ruller
EPD: 6132179

Norengros: 450228 Maske: 3377877

Ant enh: 1x1
EPD: 1774124

Norengros: 77904 Maske: 5182405

Ant enh: 1x1
EPD: 4944161

Norengros: 354264 Maske: 3363440

Ant enh: 1x1
EPD: 2679181

Norengros: 246351 Maske: 5182292



www.findusfoodservices.no

66 85 40 00

findus.foodservices@no.findus.com

Vi løfter matsvinn opp på agendaen
I samarbeid med Matvett engasjerer vi
politikere, presse, kokker og forbrukere
Vi reduserer svinn i egen verdikjede
gjennom ny teknologi og optimering av
produksjon
Vi donerer overskuddsmat til Matsentralen.
I 2022 ble 100.000 måltider gitt til noen
som trengte det

Findus Foodservice
Fryst mat har naturlig lang holdbarhet. Bruk
akkurat så mye du trenger, og legg resten
tilbake i fryseren- uten at kvaliteten forringes.
Matsvinn er en viktig sak for oss i Findus, og vi
ønsker å ta vår del av ansvaret. Vi ønsker å
engasjere forbrukerne og komme med tips og
gode råd til hvordan man kan redusere
matsvinnet hjemme. Alt dette kan du lese mer
om på vår hjemmeside 

Findus har signert bransjeavtalen for halvering
av matsvinnet innen 2030:

Kampanje
februar - mars 2023

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko og
Servicegrossistene.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

http://www.findusfoodservices.no/
mailto:findus.foodservices@no.findus.com
http://www.findusfoodservices.no/
http://www.horecainnkjop.no/


Grossistdistribuert

Haricot Verts fra Vestfold

Haricot Verts kommer fra lokale
norske gårder vi samarbeider tett
med. De er lange,tynne, sprø og
smakfulle – også kjent som
«delikatessebønner. 

Ant enh: 3x2 kg
EPD: 5825260

15 %

Gulrotskiver rettkutt, Frionor

Ypperlig i kombinasjon med fisk,
kjøtt og andre matretter. Kan
dampes, stekes eller wokes.
Ferskdampet gulrotskiver som er
rettkuttet. Passer fint til de fleste
kjøtt- og fiskeprodukter.

Ant enh: 5x2 kg
EPD: 5028774

15 %

Bulgur Pilaff

Et nytt tilskudd til vårt Green
Cuisine konsept, en gresk inspirert
Bulgur pilaff. Dette er en delikat
blanding av grillede grønnsaker, 
 med bulgur (33%) myntesmak og
ost.  

Ant enh: 2x3 kg
EPD: 5930078

15 %

Små fiskekaker, 20g

Sunt smågodt for enhver
anledning. Stekte fiskekaker med
allsidig bruksområder fra tapas til
middag. MSC merket.

Ant enh: 4x1,5 kg
EPD: 4758694

12 %

Butterdeig

Ferdig kjevlet, ferdig til bruk. Lag
wienerbrød eller små kaker. Legg
lokk over paier, lag piroger, små
knytter med kjøtt eller grønnsaker,
laks kanskje. 

Ant enh: 20x250g
EPD: 654947

12 %

Rabarbra

Typen Red Malinowy er delikate,
rødsjatterte rabarbraskiver som er
kjent for sin knasende sprø og noe
syrlige smak. Deilig i desserter og
kaker.

Ant enh: 5x1 kg
EPD: 4465589

12 %



www.gorines.no

40 00 19 54 

post@gorines.no

Gorines, smaken av gode råvarer.
Vi er en matvareprodusent fra Sørlandet, som
produserer til hele det norske matmarkedet -
fra mindre restauranter til store dagligvare-
kjeder.  Kvalitet er for oss en selvfølge og noe vi
etterlever - hver dag og i alt vi foretar oss. Helt
fra innkjøp av de gode råvarene, og frem til
maten står serveringsklar på ditt spisebord, så
gjør vi vårt beste for at du skal få den beste
kvaliteten. Bedriften ble startet for 20 år siden
av Ove & Øyvind Svendsen. Det har vært en
naturlig vekst gjennom flere år som har
resultert i god omsetning med flere dyktige
medarbeidere.  Produktene våre finner du hos
nasjonale grossister under merkevarene;
Gorines, Engerviks og Litt Bedre. I tillegg er vi
også en stolt produsent på andre velkjente
merkevarer. Våre satsningsområder har utviklet
seg gjennom årene, og nå er vi konsentrert
innenfor kategoriene; fiskemat, Mat i Farta,
samt majonesbaserte salater, dressinger og
tilbehørsprodukter. 

Kampanje
februar - mars 2023

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko og
Servicegrossistene.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

http://www.gorines.no/
mailto:post@gorines.no
http://www.horecainnkjop.no/


Grossistdistribuert

Rekesalat Litt Bedre

Ideell salat til lunsjbord og
smørbrød. Perfekt til pølsetopping
& tilbehør.

Ant enh: 2x,1,4kg
EPD: 5671938

 10 %

ColeSlow Litt Bedre

Den originale hamburgersalaten.
ColeSlaw er ypperlig til all type
grillmat eller som salat i en
sandwich. 

Ant enh: 2x,1,4kg
EPD: 5672134

10 %

Potetsalat Litt Bedre

Anvendelig til det meste.
Tradisjonell salat med poteter,
purreløk, majones, gressløk og
krydder. En selvfølge til grillmat,
spekemat og koldtbord.

Ant enh: 2x,1,4kg
EPD: 5672019

10 %

Chipotle Slaw Litt Bedre

Perfekt til pulled pork, hamburger
og tilbehør til kylling.

Ant enh: 2x,1,4kg
EPD: 5672191

10 %

Italiensk Salat Litt Bedre

Fersk hvitkål og gulrøtter, majones,
agurk og krydder. Ideell til
lunsjbord, frokost og smørbrød.

Ant enh: 2x,1,4kg
EPD: 5672274

10 %

Kyllingsalat Tandoori Litt Bedre

Kyllingsalat med indisk preg.
Spennende krydderblandinger og
 grillet kylling setter smak på
denne salaten. Ypperlig til
baguetter, wraps og annet
påsmurt.         

Ant enh: 2x,1,4kg
EPD: 5672266

10 %



www.grilstad-foodservice.no

62 33 22 00

foodservice@grilstad.no

Grilstad Foodservice
Grilstad Foodservice er en totalleverandør
innenfor ferskt kjøtt, kjøttvarer, ferdige
middagsretter, sauser og tilbehør. 

Vi er stolt samarbeidspartner av NHO Reiseliv
Innkjøpskjeden. Vårt mål er å tilby kvalitets-
produkter og vi ønsker å legge til rette for å gi
våre kunder en enklere og mer inspirerende
hverdag. Vi jobber rett og slett med å skape
matglede. Hver eneste dag! For å være stolte
skapere av matglede hver dag, er det ikke bare
kvaliteten på produktet som er viktig.                                                                                                                                                        
Like viktig er det at vi med stolthet kan
fremstille våre produkter med ansvar og
omtanke for dyrenes velferd, miljøet rundt oss
og forbrukerens helse.

Kampanje
februar - mars 2023

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

http://www.grilstad-foodservice.no/
mailto:foodservice@grilstad.no
http://www.horecainnkjop.no/


Grossistdistribuert

Skinke ramsløk/pepper skivet 

Påleggsskinke med god smak av
ramsløk og pepper, norske råvarer.
Avtagbar etikett kan benyttes til
kundeinformasjon om allergener.
Vekt pr. skive 10-12 gr. Kjølevare.

Ant enh: 1x0,5 kg 
EPD: 4601282

 10 %

Kjøttdeig svin/storfe kjøl

Vår egen økonomivennlige
blandingsdeig 5 mm, uten salt og
vann, luftig og porøs konsistens,
strimlet for enkel tilberedning. 3
lag à 1 kg med mellomleggspapir
sikrer enkel fordeling og
porsjonering. 

Ant enh: 1x3 kg
EPD: 5384995

 10 %

Baguettskinke skivet

Smaktfull prisgunstig
påleggskinke, norske råvarer.
Avtagbar etikett kan benyttes til
kundeinformasjon om allergener.
Vekt pr.skive 10-12 gr.Kjølevare.

Ant enh: 1x1 kg 
EPD: 4223814

 10 %

Bolognesesaus frys 

Spesialtilpasset restaurantkvalitet
med de gode smakene! Fyldig
smak med  hjemmelaget
konsistens. 21 % storfekjøtt. Bredt
bruksområde, blant annet som
kjøttsaus til lasagne, eller
pastasuas.  

Ant enh: 2x2,5 kg
EPD: 5820816

 10 %

Chili sin carne frys 

Vegetarrett av høyeste kvalitet.
Basert på god tomat, hvitløk,
meksikansk krydder, masse
grønnsaker og 3 type bønner. Kan 
 serveres slik den er, brukes til
gratinert vegetar nachos, tilbehør
til taco, eller omgjøres til Con
Carne.

Ant enh: 2x2,5 kg
EPD: 5820964

 10 %

Kremet fiskebase frys 

Med restaurantkvalitet Kokt på
fiskekraft, løk,  fløte, sitron, hvitvin
og en touch av parmesan. Er
ypperlig å bruke som saus  over
fiskefileter, før gratinering, og kan
gjerne toppes med friske urter
eller grønnsaker, julienne eller
lignende. Tilpasset et kresent
publikum hvor smak spiller første
fiolin Tykk og smakfull – kan også
brukes som garnityr til fiskeretter.

Ant enh: 2x2,5 kg
EPD: 5820923

 10 %



www.dybvik.no

70 19 99 80

dybvik@dybvik.no

Gjennom tilvirkningen til klippfisk blir
torsken gjenfødt i en renere og en ekstatisk
nytelse Jakob & Johan
Jakob & Johan Dybvik AS er en familiebedrift
som i dag blir videreført av tredje generasjon
Dybvik. Bedriften holder til midt inne i
Borgundfjorden, på sørsiden av Ålesund på
Sunnmøre, og har produsert klippfisk i 100 år.

I dag er det de er tre brødre som fører arven
videre; Jan Petter, Sindre og Jakob Dybvik.
Bedriften ble startet av deres farfar i 1923, og
de har alle tre vokst opp i bedriften og fikk lære
kunsten av å lage god klippfisk av deres far helt
fra barnsben av. Dette håndverket fører de
videre, og de forsøker hver dag å lage verdens
beste klippfisk.

Kampanje
februar - mars 2023

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

http://www.dybvik.no/
mailto:dybvik@dybvik.no
http://www.horecainnkjop.no/


Bacalaogryte Serveringsklar 2,3kg

Dybvik, 2 x 2,3 kg. En klassisk premiume bacalaogryte med
28% klippfisk. Klar til servering etter tinig og oppvarming. Best
resultat med oppvarming i gastrobakker i ovn.

Ant enh: 2x2,3kg 
EPD: 5698071

 8 %

Klippfisk gryteklar serveringsstykker

Dybvik 5 kg singelfryst. Ferdig utvannet og klar til bruk.

Ant enh: 1x5kg
EPD: 2198331

 8 %

Bolinhos tapas klippfiskboller

Dybvik, 4x1 kg frossen. Perfekt som en smårett, til forrett,
tapas eller bare som deilig snacks med dip og salsa. Best
fritert, men kan også varmes i ovn eller panne.

 8 %

Ant enh: 10x10kg 
EPD: 123456

Grossistdistribuert

Ant enh: 4x1kg
EPD: 4533626



www.kristianiagourmet.no

22 30 77 40

postmaster@kb-as.no

Kampanje
februar - mars 2023
Kristiania Gourmet
Totalleverandør av Bake- og konditorvarer til
storhusholdning.

Vi fører et bredt utvalg av bake og
konditorivarer. I tillegg fører vi et stort
sortiment av frosne kaker, konditorivarer,
varmretter og bake-off produkter.

Kristiania Gourmet har agenturet for merkene
Panescofood og Grays Bakery. Vi legger stor
vekt på at varene vi fører skal være spesielle for
storhusholdningsmarkedet, og ikke finnes i
butikk. Det er også svært viktig for mange av
våre kunder.

Kontakt

Distribusjon
Varene i denne kampanjen blir distribuert via
Asko.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

http://www.kristianiagourmet.no/
mailto:postmaster@kb-as.no
http://www.horecainnkjop.no/


Grossistdistribuert

Grove Rundstykker Mix

Mix kartong med to typer grove
rundstykker 93%. Kan fint brukes
som tin og server eller varmes
forsiktig i 3 minutter. 25 stk x 2.

Ant enh: 50x60
EPD: 5863741

 10 %

Apple Tarte Normande

En nydelig eplekake delt i 12 biter,
lav type med veldig god smak av
eple. Tin og server. Kan lunes.

Ant enh: 1x1896
EPD: 5596259

 10 %

Schiacciata Sandwichbrød delt

Et nydelig og saftig Foccacia brød
delt for oppsmøring. Kuttes
deretter i ønsket størrelse. Holder
seg saftig hele dagen. Tin og
server. Kan varmes lett.

Ant enh: 10x650
EPD: 5935168

 10 %

Hamburgerbrød Glutenfritt

Hamburgerbrød singelpakket i
varmefølie. Smaksatt med linfrø og
hirsefrø. Tin og server eller varm
det raskt i ovnen.

Ant enh: 18x85
EPD: 5396965

 10 %

Multi Rundstykke med Chiafrø

Melfritt rundstykke bakt med Chia
og solsikkefrø og havregryn. Et
mettende rundstykke perfekt for
deling og oppsmøring.Nyedelig på
smak. Tin og server. Vegansk.

Ant enh: 10x110 
EPD: 5454764

 10 %

Hamburgerbrød Potato

Et glanset hamburgerbrød bakt
med potet for mer saftighet. Godt
på smak. Delt. Tin og server.

Ant enh: 60x70
EPD: 5818703

 10 %



www.lantmannenunibake.no

98 28 86 00

unibakeno@lantmannen.com

Kampanje
februar - mars 2023

Produserer selv og optimaliserer kartonger
så transportutslippene går ned
Planlegger for å unngå matsvinn
Reduserer bruken av unødvendig plast
Tilbyr sunnere alternativer
Velger norsk mel og råvarer
Legger til rette for utvikling av en
mangfoldig ansattgruppe
Stiller tydelige kvalitetskrav til våre
leverandører

Bærekraft er en naturlig del av hverdagen
vår.
Fryste bakevarer er bærekraftig i seg selv.
Velger man fryst brød, kan man redusere
brødsvinnet da man kun steker det man trenger
og derfor kaster mindre. Vi er eid av bønder og
har to egne bakerier i Norge. Vi er involvert i
hele verdikjeden og tar ansvar fra jord til bord. 

Hva gjør vi?

Bærekraft er en naturlig del av vår hverdag og
alle våre ansatte har et ansvar. 

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko og
Servicegrossistene.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

http://www.lantmannenunibake.no/
mailto:unibakeno@lantmannen.com
http://www.horecainnkjop.no/


Grossistdistribuert

Glutenfri porsjonsstykke grov tin
og server, singelpakket i pose.

Tin, smør, spis  -enklere blir det
ikke!  Brødet er bakt med
glutenfritt havremel og er 100%
grovt med fire kaker på
Brødskala`n. Produktet leveres
singelpakket i tin og server pose. 

Ant enh: 25x85g
EPD: 6057442

 8 %

Glutenfri ciabatta grov,
singelpakket i stekepose

Perfekt sandwichbrød!  Her er
endelig et litt større glutenfritt
porsjonsbrød. Ciabattaen er bakt
med glutenfritt grovt havremel og
toppet med smakfulle valmuefrø. 
 Leveres i singelpakket stekepose.

Ant enh: 30x120g
EPD: 6057434

 8 %

Glutenfri rundstykke grov,
singelpakket i stekepose.

 
Følelsen av hjemmebakt! 
 Glutenfritt havrestykke bakt med
havre og potet for ekstra saftighet
og toppet med havregryn. Med sitt
rustikke utseende ser det nesten
hjemmebakt ut.  

Ant enh: 30x80g
EPD: 6054688

 8 %

Kardemommeknute med
vaniljesmak tin og stek

Vår kardemommeknute med
vaniljesmak er ferdig hevet slik at
du får rykende ferske bakevarer i
løpet av en drøy time.  Sukker og
grovkvernet kardemommetopping i
separat pose følger med.

Ant enh: 36x120g
EPD: 6055073

 8 %

Ciabatta halvgrov 

Halvbrov ciabatta toppet med
havregryn og gresskarkjerner. 
 Bakt med surdeig av hvete, linfrø
og solsikkekjerner.  Bakt i Norge!

Ant enh: 60x120g
EPD: 5741442

 8 %

Croissant vaniljesmak med ekte
smør

Har du smak vår crispy croissant
bakt med ekte smør?  Croissant
vaniljesmak er crispy på utsiden,
fylt  med søtt og smakfullt
vaniljefyll og toppet med
dekorative gule maisflak.  

Ant enh: 36x90g
EPD: 6058549

 8 %



www.lofbergs.no

22 51 41 90

info@lofbergs.no 

Det er mye lykke i en god kaffe
Kaffebrenneriet Löfbergs er et av de eldste,
men også et av de mest moderne kaffehusene i
Nord-Europa. Den gode smaken har vi jobbet
med helt siden 1906. Lidenskapen for god kaffe
har vi altså hatt i mer enn hundre år. Å ta ansvar
for mennesker og miljø har vært en selvfølge
like lenge. I dag jobber vi med ansvar på mange
ulike måter, i de kaffeproduserende landene og
her hjemme.

Kampanje
februar - mars 2023

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

http://www.lofbergs.no/
mailto:info@lofbergs.no
mailto:info@lofbergs.no
http://www.horecainnkjop.no/


 10 %

 10 %

 10 %

Ice Espresso&milk 230ml Löfbergs

Økologisk og Fairtrade sertifisert iskaffe. Kun naturlige
ingridienser, unik og prisvinnende design. Kan oppbevares som
tørrvare men selges kald, 8 mnd holdbarhet.

Ant enh: 12x230 ml
EPD: 4406260

Ice Salted Caramel 230ml Löfbergs

ICE Salted Caramel har en balansert smak av espresso og salt
karamell og er perfekt å nyte når du vil ha en avkjølende og
forfriskende drink. Den er laget av naturlige og organisk
produserte råvarer. Kaffen og sukkeret i produktet er også
Fairtrade-merket. Den unike emballasjen, CartoCan®, kaster du
inn resirkuleringen for papiremballasje.

Ant enh: 12x230 ml
EPD: 5915160

Ice Latte Macchiato 230ml Löfbergs

Økologisk og Fairtrade sertifisert iskaffe. Kun naturlige
ingridienser, unik og prisvinnende design. Kan oppbevares som
tørrvare men selges kald, 8 mnd holdbarhet.

Ant enh: 10x10kg 
EPD: 123456

Grossistdistribuert

Ant enh: 12x230 ml 
EPD: 4406112



www.norrek.no

33 16 54 00

salg@norrek.no

Vi har fokus på norske produkter!
Norrek Dypfrys AS holder til i Brunlanes, som
ligger helt sør i Vestfold og innehar store
jordbruksarealer hvor dyrking av blant annet
gulrøtter, kål, poteter, brokkoli, jordbær og
annen næringsrik supermat har lange
tradisjoner. Her har vi et godt og nært
samarbeid med våre utvalgte dyrkere, og kan
følge prosessen fra frø til ferdig produkt av
ypperste kvalitet. 
Med matsikkerhet som et av våre
bærekraftsmål mot 2026, ønsker vi å bidra til at
vi blir mer selvforsynte av norske grønnsaker.
For å oppnå dette, jobber vi kontinuerlig med å
utvide sortimentet vårt med stadig flere norske
kulturer, og samspillet med norske bønder og
produsenter er selvsagt helt avgjørende i dette
arbeidet.
Siste tilskudd til våre norske kulturer, er løk
produsert i Helgeroa. Dette er kortreist og
bærekraftig løk av ypperste kvalitet.

Kampanje
februar - mars 2023

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

http://www.norrek.no/
mailto:salg@norrek.no
http://www.horecainnkjop.no/


Løkterninger

Norsk løk, ferdig skrellet og kuttet i fine terninger - helt klart til
ditt bruk! Spar tid og få full utnyttelse av råvaren.

Ant enh: 2x2.5kg
EPD: 919274

8 %

Gulrotterninger

No.rsk gulrot høstet på sitt beste, og fryst ned i perfekte
terninger - klare til ditt bruk. Raskt, godt og næringsrikt.

Ant enh: 4x2,5 kg
EPD: 968552

8 %

Rotgrønnsaker julienne

Fint kutt av norsk kålrot, gulrot, pastinakk og selleri. Perfekt til
supper eller som tilbehør til middagen. 

8 %

Ant enh: 10x10kg 
EPD: 123456

Grossistdistribuert

Ant enh: 4x2 kg
EPD: 5128715



www.norturaproff.no

95 51 85 00

proff@nortura.no

Offensiv og innovativ
Vi er her for å bistå våre kunder med å tilby de
beste råvarene som finnes på det norske
markedet. Vi strekker oss langt for å tilby det
unike, det trygge og ikke minst den beste
kvaliteten på alle våre varer. Hos oss kan du
bestille alt av kjøtt- og eggprodukter. Det gjør
det også enklere å planlegge menyen. Med våre
kvalitetsprodukter håper vi å inspirere deg til å
lage alle tiders mat!

Foruten å ha noen av landets fremste
merkevarer Gilde og Prior på menyen, tilbyr
Nortura PROFF også en rekke spesialprodukter,
som blant annet Tronfjell velhengt spekeskinke
og andre produkter med lokal tilknytning. Som
kunde av Nortura PROFF skal du aldri være i tvil
om kvaliteten. Vår produktpolitikk sørger for
jevn leveranse og trygg kvalitet over hele
landet. Mattrygghet er alfa og omega for
Nortura - og ivaretas gjennom hele verdikjeden

Kampanje
februar - mars 2023

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko og
Servicegrossistene.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

http://www.norturaproff.no/
mailto:proff@nortura.no
http://www.horecainnkjop.no/


 10 %

Ajour Thaigryte

En velsmakende og deilig krydret
vegetarisk gryte. Bruk den gjerne
som en base og tilsett kylling eller
svinekjøtt.

 10 % 10 %

Ajour Thaigryte fryst

En velsmakende og litt krydret
vegetarisk gryte med kokosmelk,
paprika, edamame,
vannkastanjerog purreløk. Bruk
den også gjerne som en base og
tilsett kylling eller svinekjøtt i
halvparten. Da har du begge
alternativer på menyen

 10 %  10 % 10 %

Grossistdistribuert

Ajour Biff Stroganoff fryst

Tradisjonell biff stroganoff med
oksekjøtt, sjampinjong, løk og
paprika. Server gjerne med
potetmos eller ris til.

Ant enh: 2x2,5kg
EPD: 5620281

Ant enh: 2x2,5kg
EPD: 5975651

Ajour Biff Stroganoff

Tradisjonell biff stroganoff med
oksekjøtt, sjampinjong, løk og
paprika. Server gjerne med
potetmos eller ris til.

Ant enh: 2x2,5kg
EPD: 5397708

Ant enh: 2x2,5kg
EPD: 5976576

Ajour Tex-Mex Gryte fryst

En anvendelig gryte med kvernet
oksekjøtt, grønnsaker og bønner.
Kan toppes med for eksempel
rømme, chips og revet ost.

Ant enh: 2x2,5kg
EPD: 5620174

Ajour Tex-Mex Gryte

En anvendelig gryte med kvernet
oksekjøtt, grønnsaker og bønner.
Kan toppes med for eksempel
rømme, chips og revet ost.

Ant enh: 2x2,5kg
EPD: 5397740



www.orklafoods-ooh.no

22 54 40 00

Kontakt distriktsansvarlig

Orkla Foods Norge
NATURLI’ er merket for ALLE som ønsker å
spise mer bærekraftig. Siden 1988 har
NATURLI’ jobbet med å utvikle de beste 100%
plantebaserte produktene. Vi vet at folk flest
vil; faktisk sier 6 av 10 at de vil spise mindre
kjøtt for å redusere sine klima-gassutslipp*,
men dette er oftere lettere sagt enn gjort. Vi
tror på at de største endringene kommer når
alle gjør litt – og ikke når få gjør mye. For at vi
skal klare å få med folk flest, må vi gjøre det
enkelt å velge plantebasert. Derfor jobber vi
kontinuerlig med å lage de beste produktene,
enten det er til grillmaten eller frokostbordet.
Vårt sortiment består allerede av alt fra
smakfulle burgere, nuggets og is, samt
havredrikk og plantebasert erstatninger for
yoghurt. Slik kan du enkelt nyte et mer
bærekraftig alternativ til dine yndlings-
produkter. Vi mener at det skal smake MINST
like godt å spise og drikke plantebasert!

Kampanje
februar - mars 2023

Kontakt

Oppskrifter
Her finner du oppskrifter til inspirasjon

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko og
Servicegrossistene.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

http://www.orklafoods-ooh.no/
http://www.orklafoods-ooh.no/kontakt/
http://ikonweb.no/flipbook/orkla/foods/naturli_kokebok_2022/?page=1
http://www.horecainnkjop.no/


 10 %

10 %

10 %

NATURLI`Farse 3kg

NATURLI' Farse er laget av soyaprotein. Den perfekte
kjøttdeigerstatter som hjelper deg å redusere kjøttinntaket
uten å gå på bekostning av smak. Farsen har en nøytral smak
og er derfor enkel å smakstilsette.

Ant enh: 3kg
EPD: 5672068

NATURLI`Vegan mayo base 10kg

Mayo Base 10kg er en kremet og nøytral vegansk majones
laget på erteprotein, som lar kokken bestemme smak og
konsistens. Et springbrett for å skape unike og smaksrike
måltider. Perfekt til å skape din egen signaturmajones,
salatdressing eller andre dressinger. Fri for egg, slik at du kan
åpne menyen din for flere. Robust nok til å tynnes ut opp mot
50/50.

Ant enh: 1x10kg
EPD: 5512686

NATURLI`Nuggets 23g

Skikkelig digge, plantebaserte nuggets, basert på erteprotein.
Utsiden er sprø og crunchy, innsiden saftig og smakfull.
Produsert i Norge. 

Ant enh: 10x10kg 
EPD: 123456

Grossistdistribuert

Ant enh: 217stkx5kg
EPD: 5658737



www.vestfoldfugl.no

61 18 91 40

kontaktinfo salgsapparat

Vestfold Fugl
Vår ekstreme passion for god og sunn mat,
kombinert med innovasjon og fleksibilitet
vektlegges særlig i den daglige driften.

Vestfold Fugl har posisjonert seg i markedet
som en kvalitetsbevisst, innovativ aktør som
utfordrer produktsortiment og posisjoner, og
leverer kylling til enhver anledning. Vårt fokus
på dyrevelferd og dekking a kyllingens naturlige
adferdsbehov skal alltid kombineres med en
kontinuerlig søken etter mer klimasmarte
måter å drive på- der alt kjøtt på kyllingen skal
benyttes til mat og dyrefor, alt avfall skal
resirkuleres og fokuset på fornybare- og
energisparende tiltal er høyest på dagsorden

Kampanje
februar - mars 2023

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko og
Servicegrossistene.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

http://www.vestfoldfugl.no/
http://www.denstoltehane.no/foodservice/kontakt-oss/
http://www.horecainnkjop.no/


Nuggets kylling premium

Crispy og saftig kyllingnuggets av kyllingfilet. Singelfryst. Et
signaturprodukt.

Ant enh: 2x2,5
EPD: 4337085

 10%

Kylling kjøttboller stekte 

Smakfulle kjøttboller av kylling. Passer godt til tapas eller i
tradisjonell fløtesaus. Et mer bærekraftig alternativ!

Ant enh: 4x1,5
EPD: 4002804

 10%

Kjøttdeig av kylling porsjonsfryst

Kjøttdeig av kylling fryst inn i praktiske porsjonsenheter for
enklere tining og håndtering. Spar kost og reduser ditt
matkarbonavtrykk ved å bytte til kyllingkjøttdeig i dag. Kan
brukes som et mer bærekraftig alternativ til storfekjøttdeig.
Selskreven til taco, gryteretter, kyllingboller etc.

 10%

Ant enh: 10x10kg 
EPD: 123456

Grossistdistribuert

Ant enh: 4x2,5
EPD: 5440151



www.anticimex.no

95 43 85 13

jessica.andersson@anticimex.no

Kampanje
februar - mars 2023
Anticimex
Din samarbeidspartner innen skadedyrkontroll
og mattrygghet.

Ved å forebygge skader før de oppstår
reduseres kostnadene til våre kunder. Dette er
en bærekraftig forretningsmodell vi i Anticimex
mener er positiv for alle våre interessenter. Vi
er stolte av at Anticimex har klart å utvikle
alternative metoder og lyktes med å redusere
påvirkningen på miljøet.

Vi vet hvor viktig det er med skreddersydde og
fleksible løsninger som tar utgangspunkt i
akkurat din virksomhets behov.

Vi har 400 ansatte fordelt på 18 kontorer i
5 regioner over hele landet - alltid nær deg!

Kontakt

Fysisk revisjon
Temperaturkontroll
Renholdsprøver
Beredskapsboks
Produktprøver
IK-alkohol
Skadedyrkontroll

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Vi kan også hjelpe deg med:

Digital IK-Matsystem
 

Pris 350/mnd
Ingen etableringskost

 

Rabatt: 27,50%

http://www.anticimex.no/
mailto:jessica.andersson@anticimex.no


Tilgang til alle dine dokumenter til en hver tid
Utfør kontroller og daglige oppgaver fra systemet
Vi oppdaterer alt etter gjeldende lover og forskrifter

Digitalt IK-mat - alt på ett sted:

Tilpasset:

Vår digitale IK-mat system med risikoanalyse
(HACCP) tilpasses din virksomhet, uansett bransje.

Utføre daglige gjøremål
Hente ut rapporter til Mattilsynet
Se data, informasjon og statistikk

Enkelt og effektivt:

Ved hjelp av et tastetrykk kan du:

Ant enh: 10x10kg 
EPD: 123456

Direktedistribuert



www.bamastorkjokken.no

22 72 70 70

hallo@bama.no

BAMA Storkjøkken
Vi er riktignok den største leverandøren av frukt
og grønt i Norge, men vi anstrenger oss
kontinuerlig for å være tilgjengelig og gi ekstra
god service.

Gjennom merkenavnet Køltzow har også andre
varegrupper som sjømat, vilt, ferskt kjøtt og
kylling tatt en økende del av omsetningen.

Vi ønsker å vise at vi både har et stort hjerte og
en stor hjerne. Med hjerte mener vi at vi har
lidenskap for jobben vår, for gode råvarer og for
de som skal gi råvarene et godt hjem. Med
hjerne mener vi at vi alltid skal suge til oss mest
mulig kunnskap og kompetanse, for så å dele
den broderlig med våre venner. Vi skal ansette
de dyktigste folkene og vi skal være den
smarteste i klassen når det gjelder å tiltrette-
legge og skreddersy løsninger for hver eneste
av dere.

Kampanje
februar - mars 2023

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via BAMA Storkjøkken.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

http://www.bamastorkjokken.no/
mailto:hallo@bama.no
mailto:hallo@bama.no
http://www.horecainnkjop.no/


Direktedistribuert

 Smaken av verden appelsin
Rossinyol 16 kg

 
Rossinyol appelsinene er av svært
høy kvalitet, og vi henter dem fra
Spania. Appelsinene dyrkes og
pakkes litt sydøst for Valencia, et
område kjent for sitt gunstige
klima. 

Ant enh: 1x16 kg/ks 
Varenr: 100417

 10 %

Ertepurè sv 2 kg
 

Smaksrik Ertepuré laget av 86 %
fryste erter av ypperste kvalitet og
meierismør. 

Ant enh: 1x10 po/ks 
Varenr: 658109

 10 %

Smaken av verden sitron Amalfi
5,5 kg

 
Fra Costieragrumi de Riso får vi
Amalfisitroner – betraktet som
verdens beste. De har en helt unik
lukt, er saftige, har intens aroma
og tykt skall. 

Ant enh: 1x5,5 kg/ks 
Varenr: 121050

 10 %

Mandelpotetpurè m/ gr.brunoise
 

Det beste av det beste - en
mandelpotetpuré laget av
mandelpoteter, melk og smør med
grønnsaksbrunoise. Grønnsakene
består av gulrot, brokkoli og
pastinakk. 

Ant enh: 1x8 po/ks 
Varenr: 658329

 10 %

MSC Kamkjell Sjøfrys 20/30 2 kg
 

Med et produktmerket MSC kan du
være trygg på at sjømaten kommer
fra et fiskeri som sørger for at det
er godt med fisk igjen i havet, og
som ivaretar hav- og livsmiljøet
rundt.  

Ant enh: 1x10 kg/ks 
Varenr: 838221

 10 %

Hjort flatbiff dypfryst
 

Flatbiff også kalt plommen, sitter
på innersiden av låret, og er en
svært mør godbit. Flatbiffen er
ypperlig både som roastbiff, biff
eller helstekt filet. 

Ant enh: 1x9,5 kg/ks 
Varenr: 818504

 10 %



www.coca-cola.no

91 50 80 88

kundeservice@ccep.com

Coca-Cola Europacific Partners
Coca-Cola Europacific Partners (CCEP)
produserer, distribuerer og selger Coca-Cola
Company sine sterke merkevarer i 13 land i
Vest-Europa, inkludert Norge. CCEP jobber
kontinuerlig med fokus på godt samarbeid
lokalt og sentralt mot våre kunder for å skape
felles lønnsom vekst gjennom hele verdikjeden.
For å klare dette er sterke innovasjoner, vilje til
å lytte til våre kunder og dele felles innsikt,
samt sterk fokus på bærekraft og
samfunnsansvar viktig. Dette i sum gjør at vi
jobber hver dag for å bli opplevd av våre kunder
som ikke bare en leverandør av sterke
merkevarer, men også som en attraktiv
samarbeidspartner.

Kampanje
februar - mars 2023

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko eller
Servicegrossistene. For å få Innkjøpskjedens
betingelser må du bestille varene direkte fra
CCEP og ikke fra andre bryggerier/
distributører.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemet til CCEPN. Varene
på kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

http://www.coca-cola.no/
mailto:kundeservice@ccep.com
http://www.horecainnkjop.no/


8 % 8 %8 %

8 % 8 %8 %

Direktedistribuert

Coca-Cola uten sukker
glassflaske

Vekstvinneren innen sukkerfri
Cola. Coca-Cola er et unikt produkt
til alle anledninger og glassflasken
er ikonisk både med Original Taste
og uten sukker. 

Ant enh: 24x0,33l
Varenr: 472796

Urge

Urge er veksfinner innenfor
sukkerholdig "Flavour" brus og et
unikt norsk produkt som stadig
vokser.

Ant enh: 24x0,5l
Varenr: 474825

Coca-Cola uten sukker

Vekstvinneren innen sukkerfri
Cola. Coca-Cola er et unikt produkt
til alle anledninger og både
Original Taste og uten sukker bør
være tilstede i alle utsalg. 100%
resirkulert plast i flasken er godt
for miljøet.

Ant enh: 24x0,5l
Varenr: 472426

Sprite

Ønsker du å tilby sitronbrus til dine
gjester er det Sprite som gjelder,
like klar markedsleder som fargen
på brusen. 100% resirkulert plast i
flasken er godt for miljøet.

Ant enh: 24x0,5l
Varenr: 474527

Monster Ultra White

Monster, et av Norges største
merker innen energikategorien og
vekstvinner. Energikategorien
vokser klart i alle segmenter og
Monster sammen med Burn bør
være tilstede i alle utsalg som
ønsker å tilby gjester energidrikke. 

Ant enh: 24x0,5l
Varenr: 470951

Fanta Appelsin glassflaske

Ny og forbedret smak med mindre
sukker. Husk også at Fanta
Appelsin kommer i en variant uten
sukker. Fanta uten sukker
glassflaske er eneste sukkerfrie
appelsinnbrus i glassflaske.

Ant enh: 24x0,33l
Varenr: 283737



www.coca-cola.no

91 50 80 88

kundeservice@ccep.com

Implementering av PTS konseptet
Komplett portefølje med kaffe og tilbehør
100 % Rainforest Alliance sertifiserte
produkter
Kommunikasjon i ditt utsalg
Kompetanse og utvikling av de ansatte
Aktivisering av sesong
Costa App

Costa Coffee
Costa Coffee har mer enn 50 års erfaring med å
lage kaffe av beste kvalitet. Historien om Costa
begynte i 1971 da brødrene Sergio og Bruno
ankom London, etablerte et lite brenneri og
forpliktet seg til å lage kaffe av beste kvalitet.
Det var her de utviklet sin signaturblanding
«Mocha Italia» som fortsatt er signatur-
blandingen den dag i dag. I 2019 kjøpte Coca-
Cola Company merkevaren Costa Coffee og
overtok dermed Europas største kaffebarkjede
med totalt 3.400 utsalg. Gjennom vårt «Proud
to Serve» (PTS) konsept kan vi tilby:

Kampanje
februar - mars 2023

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko eller
Servicegrossistene. For å få Innkjøpskjedens
betingelser må du bestille varene direkte fra
CCEP og ikke fra andre bryggerier/
distributører.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemet til CCEPN. Varene
på kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

http://www.coca-cola.no/
mailto:kundeservice@ccep.com
http://www.horecainnkjop.no/


 10 % 10 %10 %

10 % 10 %10 %

Direktedistribuert

COSTA Signature Blend medium
Espresso 10x1kg

Som espresso oppleves smaken
som balansert med mild bitterhet.
Ideell i melkebaserte drikker.
Smooth og velutviklet med toner
av karamell og sjokolade og hint av
nøtter samt karamell.

Ant enh: 10x1000 gr
Varenr: 284018

COSTA Character Roast Bright
Blend bønner 10x1kg 

Perfekt alternativ som en mørkere
brent kaffe. Den har en medium
fylde med toner av sitrus, søt
karamell og sjokolade.

Ant enh: 10x1000 gr
Varenr: 284042

COSTA Signature Blend Dark
(Mocha Italia) bønner 10x1kg

Som espresso oppleves smaken
som intens og medium bitter.
Basen er perfekt i melkebaserte
drikker. Balansert smak av ristede
nøtter, sjokolade og sigar med hint
av karamell.

Ant enh: 10x1000 gr
Varenr: 284046

COSTA Premium Brewed Medium
Roast bønner 10x1kg

Medium brent kaffe men fruktig
smak. En perfekt balanse av
sødme og syrlighet med en god og
lang ettersmak. Finnes også som 1
kg. filtermalt. 

Ant enh: 10x1000 gr
Varenr: 284045

COSTA Premium Brewed Medium
Roast filtermalt 40x110g

Medium brent kaffe men fruktig
smak. En perfekt balanse av
sødme og syrlighet med en god og
lang ettersmak.

Ant enh: 40x110 gr
Varenr: 284047

COSTA Character Roast Bright
Blend filtermalt 40x110g

Perfekt alternativ som en mørkere
brent kaffe. Den har en medium
fylde med toner av sitrus, søt
karamell og sjokolade.

Ant enh: 40x110 gr
Varenr: 284048



www.easyatwork.com

41 58 61 00

easy@work

Modulær software
Har du ansatte? Har du behov for å ha kontroll
på lover og regler og en enkel måte å få ansatte
til å signere arbeidskontrakter? Vaktlister for
enklere oppfølging av turnuser, vaktbytter,
ferier, tilgjengelighet? Har du et ønske om å
redusere din tid på administrasjon og kutte
unødvendig lønnskostnader? Ønsker du
automatisk beregning av lønn som oversendes
til din lønnspartner? Er svaret på en eller flere
JA? Da trenger du easy@work.

Vår modulære software kan hjelpe deg med
dette.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden + easy@work
= Bedre sammen.

Kampanje
februar - mars 2023

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via easy@work.

Netthandel
Gå inn på www.easyatwork.com eller ta kontakt
på 415 86 100 for å bli kunde i dag.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

http://www.easyatwork.com/
http://www.easyatwork.com/


Frem til 31.12.22 så reduserer vi prisen på våre onboarding til Kr 995,-
 * ( Inkluderer oppsett lønn og fraværsarter samt 1 time opplæring)

Øvrige priser: 
1-10 brukere = Kr 250
11-20 brukere = Kr 475
 21-30 brukere = Kr 690
 31-40 brukere = Kr 910
 Over 40 brukere = Kr 30 pr bruker

Onboarding

Før: 2190,-

Kampanjepris: 995,-
Tilbudet gjelder ut 31.03.2023



www.engrosfrukt.no

22 88 68 50

bestilling@eugen.as

Kampanje
februar - mars 2023
Engrosfrukt -Din landsdekkende leverandør
av fersk frukt og grønt 
Engrosfrukt jobber for at alle kunder skal
oppleve høy service, god oppfølging og
tilfredsstillende leveranser. 

Vi er en samarbeidspartner for våre kunder –
ikke bare en leverandør. Våre fornøyde kunder
er vårt viktigste kvalitetsbevis.

Vi er fleksible og tilpasningsdyktige, og vi
strekker oss langt for å tilfredsstille våre
kunders behov og ønsker.

Ta gjerne kontakt for mer info eller en
uforpliktende prat!

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Engrosfrukt.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

http://www.engrosfrukt.no/
mailto:bestilling@eugen.as
http://www.horecainnkjop.no/


 10 %  10 % 10 %

 15 %  15 % 15 %

Direktedistribuert

Juice Appelsin Orango Juiceriet
9x1liter kasse / 1liter

Appelsin:  Orango er kaldpresset
på sesongens appelsiner uten at
man har tilsatt noe som helst
annet. Ekstra lang holdbarhet
skyldes kun skånsom HPP-
behandling.

Ant enh: 1x1 liter
Varenr: 751689 / 751668

Juice Ingefær Juiceriet 9x1liter
kasse / 1liter

 
Ren ingefærjuice som er fullpakket
med alt kroppen trenger for å føle
seg bra. Brukes til alt fra
matlaging, helseshots til cocktails.

Ant enh: 1x1 liter
Varenr: 751662 / 751696

Juice Eple Newton Juiceriet
9x1liter kasse / 1 liter

Juiceriet Newton er en fantastisk
forfriskende juice laget bare med
ferske epler og ingenting annet.

Ant enh: 1x1 liter
Varenr: 751697 / 751647

Juice Red mango juiceriet
6x250ml kasse

Smoothie med mango, appelsin,
ingefær og rødbete. Det er en
kjærkommen pick-up om
morgenen, men også  et godt
dessertalternativ etter middagen.

Ant enh: 6x250 ml
Varenr: 751641

Smoothie mean green juiceriet
6x250ml kasse

 
Juiceriet smoothie med mango,
eple, agurk, sitron og spirulina,
metter godt og kan gi deg energien
kroppen din trenger i en
stressende jobbhverdag.

Ant enh: 6x250 ml
Varenr: 751808

Juice Recharge juiceriet 6x250ml
kasse

 
Frisk og sunn juice med eple,
pære, agurk, lime og mynte. Har en
perfekt blanding av sødme og
syrlighet. Mynten gir juicen en
deilig ettersmak.

Ant enh: 6x250 ml
Varenr: 751645



www.idun-industri.no

22 09 48 48

kundeservice@idun.no 

Landsdekkende distribusjon 
Alt på ett sted innen bakeri- og konditori 
Kvalitet og mattrygghet 

Idun Idustri
Består av tre selskaper; Idun, Bako og My
Bakery. Idun Industri er en av Norges ledende
leverandører av bakeingredienser, emballasje,
bake-off, tilbehør til iskrem, utstyr og kakepynt.  
Produktporteføljen består av flere tusen
produkter hvor nesten halvparten av bake-
ingrediensene er produsert i egne fabrikker på
Hvam og i Rakkestad. 

Fordeler med Idun Industri

Egne bakere og konditorer 
Idun har egne konditorer og bakere med stor
interesse for faget i forhold til smak, kvalitet og
ekte håndverk. De deler med glede sin
lidenskap og kunnskap videre med sine kunder.

Kampanje
februar - mars 2023

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Idun Industri, Asko
og Servicegrossistene.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

http://www.idun-industri.no/
mailto:kundeservice@idun.no
mailto:kundeservice@idun.no
http://www.horecainnkjop.no/


Direktedistribuert og Grossistdistribuert

Lubeca Covertyre Hvit 33 %, 

Hvit couvertyr sjokolade 33%.
Denne må tempereres før bruk til
støping og overtrekk.

Ant enh: 4poserx2,5 kg 
Varenr: 21054 EPD: 5992185

5 %

Baguette rustikk med frø (24 cm) 

Stenovnsbakt rustikk baguette
med frø Tines før steking. Stekes
på 180°C i 10-12 minutter. Ovnen
skal være forvarmet før steking.

Ant enh: 52 kartongx125 g 
Varenr: 500281 EPD: 5971650

8 %

Lubeca Coverture Timmendorf
Melk 42 %

42% lys couvertyre sjokolade. må
tempereres før den kan brukes til
støping eller overtrekk.

Ant enh: 4poserx2,5 kg 
Varenr: 21052 EPD: 5999131

5 %

Baguette Rustiguette (24 cm) 

Stenovnsbakt rustikk baguette
Tines ca 15 min. Forvarm ovnen til
220°C Steketid 12-15 minutter
200°C.

Ant enh: 52 kartongx125 g 
Varenr: 500280 EPD: 5971585

8 %

Brosteinsbrød rustikk toppet
med havre, chia og linfrø 

Et saftig stenovnsbakt surdeigs-
brød med sprø skorpe, toppet med
smakfulle frø. Forvarm ovnen til
230°C Steketid direkte fra fryst
tilstand 25-30 min 190°C Steketid
opptint tilstand 20-35 min 190°C.

Ant enh: 20 kartongx400 g 
Varenr: 500070 EPD: 5971635

8 %

Brosteinsbrød rustikk toppet
med solsikkefrø 

Et saftig stenovnsbakt surdeigs-
brød med sprø skorpe, toppet med
solsikkefrø. Forvarm ovnen til
230°C. Steketid fryst tilstand 25-
30 min 190°C. Steketid opptint
tilstand 20-25 min 190°C.

Ant enh: 20 kartongx400 g 
Varenr: 500284 EPD: 5971619

8 %



www.kid.no/bedrift

97703231/31 00 20 00

bedriftskunde@kid.no

Gardiner og oppheng
Dyner, puter og sengestekstiler
Solskjerming
Måltilpasset solskjerming
Håndklær 
Interiør: Puter, pledd, kunstige planter osv.
Borddekking
NYHET! Møbler, inne og ute
Belysning

Vi leverer tekstil og interiør til din bedrift.
Med produkter fra Kid kan din bedrift skape
inspirerende og praktiske rom til gode priser. Vi
er spesialister på tekstiler og interiør, og hjelper
deg gjerne å skape den rette følelsen.
Dyner/puter til hotellrommet, persienner til
kontoret eller lykter til restauranten – uansett
prosjekt, vi har det du trenger. 

Handle slik du synes er enklest, i en av våre
150 butikker spredd over hele landet, eller
på kid.no. 

Kampanje
februar - mars 2023

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Kid Bedrift.

Medlemskap
Dersom dere ikke allerede er bedriftskunde hos
Kid kan konto registreres via kid.no/bedrift (huk
av for avtaletilhørighet i søknadskjema). Dere
vil automatisk få avtalepriser på fult sortiment
og kampanjepriser uansett hvor dere velger å
handle.

http://www.kid.no/bedrift
mailto:bedriftskunde@kid.no
https://www.kid.no/bedrift
http://www.kid.no/bedrift


30 %

20 %

20 %

Kløver økologiske håndklær

Kløver håndkleserie tåler industrivask og er laget av 100 %
økologisk GOTS sertifisert bomull. Finnes i 2 ulike størrelser.
Delikat design, og tykkelse på 450 gram.
Perfekt til overnattingsbedrifter som ønsker et lekkert håndkle
som også kan vaskes på  90 grader.  

Mer informasjon finner du her

Ant enh: 50x90 cm
Varenr: 20220209001/20220214001

Blackout lystett gardin

Lystett gardin med påsydd multifunksjonsbånd som gir mange
opphengs-muligheter. Gardinen har et belegg på baksiden som
gjør gardinen helt lystett, og er perfekt for å mørklegg et
soverom. Finnes i mange ulike farger og ulike lengder. 

Mer informasjon finner du her

Ant enh: 135x160 cm
Varenr: 205799220920

Albert fiberpute medium

Vår bestselgende pute, fast og mellomhøy med trekk i 100%
bomull. En velfylt pute som passer for de fleste. Gir støtte til
hodet og nakke, og passer for både side- og ryggleie.

Mer informasjon finner du her

Ant enh: 10x10kg 
EPD: 123456

Direktedistribuert

Ant enh: 70x140 cm/50x70 cm
Varenr: 105307002

Rabatten gjelder i tillegg til 
fast avtalepris på 50 %!

Rabatten gjelder i tillegg til 
fast avtalepris på 50 %!

Rabatten gjelder i tillegg til 
fast avtalepris på 50 %!

http://www.kid.no/b2b-products/klover-okologisk-handkle-hvit
http://www.kid.no/search?q=blackout+gardiner
http://www.kid.no/soverom/puter/fiberputer/albert-medium-fiberpute-hvit?v=105307002


www.hoie.no

72 51 33 60

ordremottak@hoie.no

Mascot Høie
I mer enn 170 år har Høie satt sitt preg på
skandinaviske hjem. Kombinasjonen av topp
kvalitet, gode design og en innovativ holdning,
har ført til at Høie fortsatt er den mest
anerkjente merkevaren innen sengetøy, dyner,
puter og pledd. Høie står sterkt i folks
bevissthet som synonymt med kvalitet og høy
komfort. Forankret i vårt DNA på lik linje med
kvalitet, er bærekraft. Det betyr at vi har fokus
på hele den sirkulære verdikjeden, og skal
produsere og utvikle med tanke fremtiden.
Dynene og putene er produsert på vår fabrikk
på Brekstad. Den norske produksjonen er vi
skikkelig stolte av, i tillegg er bestselgerne
Svanemerket for en bedre morgen. Høie er et
trygt valgt – og er utviklet for å vare.

Kampanje
februar - mars 2023

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Mascot Høie.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

http://www.hoie.no/
mailto:ordremottak@hoie.no
http://www.horecainnkjop.no/


 10 % 25 % 10 %

Kilimanjaro naturgrå
 

Kilimanjaro, et lekkert ensfarget
pledd som er vevd i 100% ull.
Sertifisert av The Woolmark som
garanterer for at ullproduker er
naturlige, resirkulerbare og lett
nedbrytbart.

 25 %

Beskytteslseslaken
 

Beskyttelseslaken med frotté på
oversiden og polyurethan på
undersiden. Gir komfort, samtidig
som det ikke sklir. Forlenger
levetid på seng. Kan vaskes helt
opp til 90°C. 

 10 %

Mascot dyne & putesett
 

Et prisgunstig sett med dyne og
pute. Fylt med henholdsvis
polyester hulfiber og polyester
kulefiber. Trekk i polyester
mikrofiber. Okeo-tex Standard 100
kl.2. Produsert i Norge.

10 %

Direktedistribuert

Hotel Svane dyne 
 

En god helårsdyne som er fylt med
resirkulert fiber produsert
eksklusivt for Høie. Første
svanemerkede fiberkolleksjon på
markedet. Produsert i Norge. Kan
vaskes på 60°C i vaskemaskin.

Ant enh: 6x140 x 200
Varenr: 16008620

Kibo pledd beige
 

Kibo er et pledd i med klassiske
ruter som passer i de fleste rom.
Vevd i 100% ull. Sertifisert av The
Woolmark som garanterer for at
ullproduker er naturlige,
resirkulerbare og lett nedbrytbart.

Ant enh: 1x130 x 180
Varenr: 76000984

Hotel Svane pute 
 

En høy pute med resirkulert fiber
produsert eksklusivt for Høie.
Veldig god komfort. Første
svanemerkede fiberkolleksjon på
markedet. Produsert i Norge. Kan
vaskes på 60°C i vaskemaskin.

Ant enh: 15x50 x 70
Varenr: 46013270

Ant enh: 1x130 x 200
Varenr: 76000965

Ant enh: 10x90x200/24
Varenr: 70001993

Ant enh: 6x140 x 200/50 x 70
Varenr: 30002970



www.maske.no

64 97 62 00

kundeservice@maske.no

Maske
Maske AS er en ledende leverandører av
forbruksmateriell til privat og offentlig sektor,
med mer enn 10 000 lagerførte artikler i
sortimentet innen produktom rådene helse,
renhold, kantine/kjøkken, emballasje,
kontor/skole, datarekvisita og belysning. Rask
og effektiv distribusjon gjennom to
fullsortiments lagre på Vinterbro utenfor Oslo
og Tiller i Trondheim, direkte til kunder over
hele landet. Et selskap med fagkompetanse og
anerkjente samarbeidspartnere. 

Maske AS er med sine søsterselskaper en del
av MaskeGruppen som igjen er en del av
OptiGroup, et ledende europeisk konsern med
grossister som tilbyr forsy ningsløsninger til
B2B-kunder. www.optigroup.com. Vi har
søsterselskaper i bl.a. Sverige, Danmark og
Finland, og kan tilby nordiske
distribusjonsavtaler.

Kampanje
februar - mars 2023

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Maske.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

http://www.maske.no/
mailto:kundeservice@maske.no
https://www.optigroup.com/
http://www.horecainnkjop.no/


 15 %

 25 %

 40 %

Desinfeksjon Kiilto Pro Antibact 5l

For rengjøring og desinfisering av overflater, f.eks. i
restaurantkjøkkener, butikker, idrettsanlegg og svømmehaller.
Trygg for både overflater og bruker. Kationaktiv tensidbasert.
Løsningens pH ca. 10. Dokumentert effekt i henhold til: EN
1040, EN 1276, EN 1275, EN 13697 og EN 14476. Dreper
bakterier, gjær- og muggsopp, samt kappekledte virus.

Ant enh: 3kannerx1krt 
Varenr: 3371927

Automatdispenser Antibac X SMART hvit

Dispenser til 1 l refill hånddesinfeksjon og håndsåpe.
Indikatorer viser væskenivå og batteristyrke. Drives av 4
alkaliske C-batterier. Dråpefanger (tilbehør) klikkes enkelt på
plass i dispenseren.

Ant enh: 1x1 stk 
Varenr: 3363518

Gulvstativ i stål Antibac

Gulvstativ i lakkert stål for montering av ulike
dispenserløsninger fra Antibac. Dråpefanger, topplakat og
nødvendig monteringsverktøy medfølger. Gulvstativet innbyr til
hånddesinfeksjon og god håndhygiene for forbipasserende.
Egner seg godt til resepsjonsområder, inngangspartier,
restaurant og lobby/korridorer.

Ant enh: 10x10kg 
EPD: 123456

Direktedistribuert

Ant enh: 1x1 stk
Varenr: 4522051



www.norengros.no

22 66 62 20

nebackoffice@norengros.no

Norengros
Norengros tilbyr det beste produktutvalg av
nonfood produkter i Norge. Alt fra borddekking
og kantinetilbehør til tørkesystemer, avfalls-
håndering og renhold. Våre leverandører er de
største og de beste, og gjør oss i stand til å
levere en førsteklasses løsning der du kan
velge mellom velkjente merkevarer og pris-
gunstige alternativer. Norengros er en
landsdekkende kjede bestående av 13 bedrifter
med lokale eiere, med 38 engrosbutikker. Vår
logistikkløsning basert på lokale fullsortiments-
lagre gir unik tilgjengelighet og hurtig
distribusjon til alle våre kunder. Det innebærer
at vi skal bruke all vår kunnskap og innsats på å
hjelpe deg med å finne de beste produktene og
løsningene for din virksomhet. Norengros
ønsker å være en støttespiller i alle ledd- det er
detaljene som avgjør.

Kampanje
februar - mars 2023

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Norengros.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

http://www.norengros.no/
mailto:nebackoffice@norengros.no
http://www.horecainnkjop.no/


Serv Dunisoft 40cm bio hvit, 
6 pk x 60 stk

        
Dunisoft serviett 40x40 i nytt
materiale. Komposterbar, FSC og
OK Compost Home sertifisert. Lett
å brette, kvalitet og egenskap som
dunisoft. 100% fornybar ressurs. 

 10 %

Serv Dunisoft 40cm bio eco echo,
6 pk x 60stk

    
Dunisoft serviett 40x40 i nytt
materiale. Komposterbar, FSC og
OK Compost Home sertifisert. Lett
å brette, kvalitet og egenskap som
dunisoft. 100% fornybar ressurs. 

 10 %

Serv Dunisoft 40cm bio granitgrå,
6 pk x 60 stk 

      
Dunisoft serviett 40x40 i nytt
materiale. Komposterbar, FSC og
OK Compost Home sertifisert. Lett
å brette, kvalitet og egenskap som
dunisoft. 100% fornybar ressurs.

 10 %

Bestikklomme Duniletto
40x33cm bio hvit, 4 pk x 65 stk

 
Serviettlomme i nytt materiale, lik
kvalitet som dunisoft servietter. En
rask, hygienisk og enkel løsning for
å begrense håndtering. Material
som føles som tekstil. Innendørs
og utendørs bruk.

 20 %

Sugerør rett strå Ø6-8x200mm 
 50 stk      

 
Sugerør av strå, 100% nedbrytbar.
Ypperlig til kalde og varme drikker.
Helt uten lukt og smak. Sugerøret
blir ikke soggy. 100% plastfrie.
Diameteren kan variere mellom 6
og 8 mm. Naturlig glutenfrie strå.

 20 %

Sugerør rett strå Ø6-8x150mm ,
a 50 stk

          
Sugerør av strå, 100% nedbrytbar.
Ypperlig til kalde og varme drikker.
Helt uten lukt og smak. Sugerøret
blir ikke soggy. 100% plastfrie.
Diameteren kan variere mellom 6
og 8 mm. 

 20 %

Direktedistribuert

Ant enh: 1x1 krt 
Varenr: 437477

Ant enh: 1x1 krt  
Varenr: 437480

Ant enh: 1x1 krt 
Varenr: 437478

Ant enh: 1x1 krt 
Varenr: 437507

Ant enh: 1x1 pk
Varenr: 451098

Ant enh: 1x1 pk 
Varenr: 451844



www.norrona.net

95 06 32 42

xavier.goursaud@norrona.net

Norrøna Storkjøkken
Vi i Norrøna Storkjøkken er stolte av å være en
av landets ledende totalleverandører av
storkjøkken. Hos oss finner du alt fra isskje til
kjølerom, og blant våre kunder er både lokale
gatekjøkken og Michelin-restauranter. Men,
visste du at vi leverer mye mer enn bare
kjøkken? Vi leverer jevnlig inventar, utstyr til
vaskeri og rengjøringsutstyr. Hos oss finner du
et team med bred erfaring innen prosjekt-
planlegging og tegning, salg, montering og
service. Vårt hovedkontor ligger i Stavanger,
men vår kompetanse er fordelt på kontorer i
hele Norge.
Norrøna Storkjøkken fører glass fra forskjellige
serier fra Rona, produsert for profesjonelle
Horeka-brukere. Alle glassene er designet for å
fremheve de ulike smaks-egenskapene i
drikken og har gjennomgått streng
kvalitetskontroll. Se andre glass fra Rona her:
www.norrona.net/rona 

Kampanje
februar - mars 2023

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Norrøna.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

http://www.norrona.net/
mailto:xavier.goursaud@norrona.net
https://www.norrona.net/rona
https://www.norrona.net/rona
http://www.horecainnkjop.no/


Rona Ratio Bordeaux 45 cl
 

Rimelig glass med et enkelt
design. Perfekt for cafe, bistroer
eller restauranter som ønsker
rimeligere glass og som ikke
trenger en stor bredde. Kanten er
laserkuttet. Tåler vask i
profesjonell oppvaskmaskin.

 5 %

Rona Ratio champagneglass 15 cl
 

Rimelig glass med et enkelt
design. Perfekt for cafe, bistroer
eller restauranter som ønsker
rimeligere glass og som ikke
trenger en stor bredde. Kanten er
laserkuttet. Tåler vask i
profesjonell oppvaskmaskin.

 5 %

Rona Ratio vinglass 34 cl
 

Rimelig glass med et enkelt
design. Perfekt for cafe, bistroer
eller restauranter som ønsker
rimeligere glass og som ikke
trenger en stor bredde. Kanten er
laserkuttet. Tåler vask i
profesjonell oppvaskmaskin.

 5 %

Rona Eclipse long drink 48 cl
 

Den koniske formen den nedre
delen av glasset frigjør aromaene i
drikken. Dette er spesielt
ettertraktet for drikkevarer som
håndverksøl, delikate cocktailer og
selvfølgelig vann. 

 10 %

Rona Eclipse shot glass 6 cl
 

Den koniske formen den nedre
delen av glasset frigjør aromaene i
drikken. Dette er spesielt
ettertraktet for drikkevarer som
håndverksøl, delikate cocktailer og
selvfølgelig vann. 

 10 %

Rona Eclipse Old Fashioned 38 cl
 

Den koniske formen den nedre
delen av glasset frigjør aromaene i
drikken. Dette er spesielt
ettertraktet for drikkevarer som
håndverksøl, delikate cocktailer og
selvfølgelig vann. 

 10 %

Direktedistribuert

Ant enh: 6x1
Varenr: 70063390000

Ant enh: 6x1
Varenr: 70063390700

Ant enh: 6x1
Varenr: 70063390100

Ant enh: 6x1
Varenr: 70084111200

Ant enh: 6x1 
Varenr: 70084112000

Ant enh: 6x1
Varenr: 70084111600



www.nowa.no

90 11 23 66

thor@nowa.no

Nowa Contract- leverandør av utemøbler til
Horeca markedet
Nowa Contract har i 10 år levert utemøbler til
mange hoteller, restauranter og cafeer i hele
Norge, og er leverandør til flere av de største
kjederestauranter og kjedehoteller. Vi har også
hatt gleden av å ha planlagt og levert ute-
serveringer til mange NHO Reiseliv Innkjøp
medlemmer. 
Sjekk vår hjemmeside, konsept og store utvalg
av utemøbler, spesielt utviklet for Horeca-
bransjen, med tanke på funksjonalitet, design,
kvalitet og pris. Vi kan komme med forslag på
gode, spennende og funksjonelle løsninger for
din uteservering eller uteområde, uten
forpliktelser. Husk at uteserveringen er stort
sett det første gjesten ser. Vi tilbyr også leasing
av møbler, som gir en lav månedlig kostnad
uten til gode betingelser.

Kampanje
februar - mars 2023

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Nowa Contract.

Bestilling
Varene bestilles helst ved telefonhenvendelse
901 12 366 eller på mail thor@nowa.no.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

UMAMI ARENA
Hjertelig velkommen på vår stand (Nowa
Contract) på Umami Messen- stand E03-11,
14.-17 februar, Lillestrøm. 

Veneto AS org.824 549 192

http://www.nowa.no/
mailto:thor@nowa.no
mailto:thor@nowa.no


Direktedistribuert

Rimini stol med armlene

Kampanje stol med armlene og
god sittekomfort. Produsert i
polyetylen som er den sterkeste
rottingen i markedet. Rammer i
pulverlakkert aluminium. Sjekk
prisen! Fargen er «Mocca». Her kan
du virkelig gjøre et kupp!

kr. 345,00 kr. 345,00kr. 345,00

Venezia lux stol med pute

Elegant og klassisk restaurantstol i
rund brun flett. Herlig sittekomfort
for det lange måltid. Leveres med
puter i sandfarge. Produsert i
polyetylen som er den sterkeste
rottingen i markedet. Rammer i
pulverlakkert aluminium.

kr. 595,00

Laminat bordplate

Robust, varmebestandig,
støtsikkert og varig produkt. Kan
brukes både inne og ute. Finnes i
mange farger og flere størrelser.
Runde, firkantet og rektangulære.
Nettopris oppgitt for 60x60,
70x70, Ø60 og Ø70. 

kr. 199,00

Como AC

De myke avrundede linjer gir et
karakteristiske preg på stolen.
Stolen er laget av polypropylen og
er forsterket med glassfibre.
Finnes også uten armlene i hvit til
samme pris. Vi har kun hvite igjen
på lager. 

kr. 295,00

Ant enh: 1x1 
Varenr: 1121

Parma stol

Parma er en liten og elegant
restaurant & cafe stol. Fargen er
hvit. Stolen kan stables. Produsert
i polyetylen som er den sterkeste
rottingen i markedet. Rammer i
pulverlakkert aluminium. Særdeles
god pris for en kvalitetsstol!

Ant enh: 1x1 
Varenr: 1106

Verona stol

Stilig og elegant restaurantstol
uten armlene. Verona har en god
sittekomfort. Stolen kan stables.
Produsert i polyetylen som er den
sterkeste rottingen i markedet.
Rammer i pulverlakkert aluminium.

Ant enh: 1x1 
Varenr: 1404

Ant enh: 1x2 pkn 
Varenr: 1162

Ant enh: 1x1 
 

Ant enh: 1x4 pkn 
Varenr: 1405/1087



www.tinehandel.no

51 37 15 13

kundeservice@tine.no

TINE® 
TINE® har mange kvalitetsprodukter som
hjelper deg å sette opp en lunsjmeny full av
gode smaker. 

Med ekte ost i skiver fra TINE® har du mulighet
til å lage mange ulike fristende retter – til glede
for dine gjester. Ved å velge lettost blir rettene
sunnere, samtidig som de beholder den gode
smaken. Prøv også GRYR® havredrikk –
forfriskende og smakfulle plantedrikker laget
med norsk havre.

Akkurat nå kan du kjøpe utvalgte produkter
innen skivet ost, GRYR® og Litago® til ekstra
gode priser. Vel bekomme.

Kampanje
februar - mars 2023

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via TINE®

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

http://www.tinehandel.no/
mailto:kundeservice@tine.no
http://www.horecainnkjop.no/


10 % 10 %10 %

7 % 10 %

GRYR® Havredrikk naturell 1 l

Forfriskende og smakfull
havredrikk laget på norsk havre.
Drikken er en kilde til fiber, og er
beriket med jod, kalsium, vitamin
D, vitamin B12 og vitamin B2
(Riboflavin). Inneholder kun 1,5%
fett.

7 %

Direktedistribuert

Norvegia® 27% Hotellbrett 600g
 

Norvegia® er en mild, lett syrlig og
aromatisk ost, med gode
smelteegenskaper. Den er
klassiker som pålegg på brød og
knekkebrød - alene, eller sammen
med skinke, paprika eller
marmelade.

Ant enh: 5x600 g  
Varenr: 1495

Norvegia® 16% Hotellbrett 600g

Norvegia® Lettost er et alternativ
for deg som ønsker den milde gode
Norvegia®-smaken – bare litt
lettere. Norvegia® Lettost er
merket med nøkkelhull og
inneholder kun 16 % fett.

Ant enh: 5x600 g
Varenr: 1506

Jarlsberg® Hotellbrett 600g

Jarlsberg® skorpefri har store og
runde hull. Den har en smidig
konsistens og smaken er fyldig, litt
søtlig og nøtteaktig. Den
karakteristiske smaken nytes av
ostekjennere og livsnytere verden
over.  

Ant enh: 5x600 g  
Varenr: 1496

GRYR® Havredrikk fyldig naturell
1 l

Forfriskende og smakfull
plantedrikk laget på norsk havre.
Perfekt til å steame til kaffe eller
bruke i matlaging og bakst.
Inneholder 3,0 % fett.

Ant enh: 10x1 ltr
Varenr: 6951

Litago® Sjokolademelk 1/2 l 

Litago® er en serie melkebaserte
drikker for nytelse og kos. Litago®
Sjokolademelk har en mild og god
smak som passer i alle
aldersgrupper.

Ant enh: 10x 1/2 ltr
Varenr: 262

Ant enh: 10x1 ltr
Varenr: 6950



Som innkjøper vet du at bak enhver bestilling er
det en omfattende prosess. NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
gjør den prosessen enklere, mindre
ressurskrevende og mer effektiv for deg. 

I vår netthandel kan du samle produktene fra
alle dine leverandører på ett sted. Dermed får
alle i din bedrift som skal bestille noe, direkte
tilgang til avtalte produkter og avtalte priser. 

Våre erfarne konsulenter vet bedre enn de
fleste hvordan de kan hjelpe deg i gang.
Systemet er enkelt og intuitivt. Det samme
gjelder også for opplæring i bruken av
systemet. Alle som behøver det kurses i både
hverdagsbruk og i utnyttelse av mulighetene
produktet gir.

Det koster ingenting å ta vår netthandel i bruk,
det er en av våre mange medlemsfordeler.

Bli en mer
effektiv innkjøper

Vår netthandel horecainnkjop.no 
gir deg mindre feilbestillinger, økt
kontroll og økt lønnsomhet.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

http://www.horecainnkjop.no/


Forhindrer dårlige kjøp
Du kan lage handlelister og sette opp faste
kjøp, slik at dere alltid handler rett vare til best
mulig pris.

Gir kontinuerlig gevinst
Du får 1% ekstra i netthandelsbonus på
Partnerbonussortiment fra utvalgte
samarbeidspartnere.

Fakturabehandling
Du kan også integrere fakturaflytsystem Millum
Pay med netthandelsportalen og slik forenkle
faktureringsarbeidet betydelig. Med bestillinger
og fakturaer samlet på ett sted og en felles
arbeidsflyt for alle fakturaer får du langt bedre
oversikt og kontroll.

Netthandel
horecainnkjop.no

Oppfølging og kontroll
Direkte tilgang til avtalte produkter og priser,
tidligere ordrer, varetelling, oppskrifter,
kalkyler, allergener og næringsinnhold.

Varetelling
Du bruker minimalt med tid på å bestille varer,
du kan ha forskjellige handlelister for
forskjellige formål, det er enkelt å bytte eller
slette produkter, du kan gjøre en kollega glad
ved å dele handlelisten.

Menybank
Et godt verktøy for å få en oversikt over menyer
og oppskrifter. Her finner du verktøy som kan gi
deg allergeninformasjon, næringsinformasjon
og et kalkyleprogram med oppdaterte priser.



NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har som mål å
sikre en bærekraftig utvikling av norsk reiseliv.

Våre medlemmer skal føle seg trygge på at
varer og tjenester de kjøper gjennom våre
avtaler er produsert etter høye etiske,
miljømessige og sosiale standarder. 

Vi stiller derfor høye krav til oss selv og
kartlegger leverandørene før og etter vi inngår
samarbeidsavtale. I tillegg til å besvare vår
årlige egenrapportering som omhandler
bærekraft og samfunnsansvar må alle våre
samarbeidspartnere signere våre etiske krav. 

Vi ønsker å motivere våre medlemmer til å
gjennomføre tiltalk som bidrar til et mer
bærekraftig norsk reiseliv, så derfor opprettet
vi i 2017 vårt eget bærekraftfond.

Fondet gjør at våre medlemsbedrifter kan
søke om støtte til tiltak for investering/innkjøp
som er gjennomført eller som planlegges å
gjennomføres opptil kr 30. 0000. Du kan søke
om stønad her

Bærekraft er avgjørende for reiselivs-
næringens langsiktige konkurranseevne,
derfor oppfordrer vi alle til å tenke gjennom
hvilket fotavtrykk de hver for seg legger igjen.

Vi har et stort fokus
på bærekraftig innkjøp

Vi ønsker å motivere våre medlemmer
til å gjennomføre tiltak som bidrar til
et mer bærekraftig reiseliv.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

https://www.nhoreiseliv.no/innkjopskjeden/barekraftige-innkjop/barekraftsfondet/


Et viktig mål for oss er å sikre en langsiktig og bærekraftig
utvikling i norsk reiseliv. Våre 3500 medlemmer skal føle seg
trygge på at varer og tjenester de kjøper gjennom våre avtaler,
er produsert etter høye etiske, miljømessige og sosiale
standarder. 
Det krever at våre leverandører oppfyller krav til bærekraftig
innkjøp. 

I 2021 oppga 84 prosent av leverandørene våre at de har en
overordnet strategi for bærekraftig innkjøp. Det er en god start,
og vi fortsetter arbeidet med å fremme bærekraftig innkjøp.
Målet er at alle våre leverandører skal bidra til et grønnere
reiseliv.

Vi skal også fortsette å motivere alle våre medlemmer innenfor
hotell- og serveringsbransjen til å delta aktivt i arbeidet med å
redusere matsvinn. Det øker bunnlinja, det reduserer CO2-
utslipp og det skaper motiverte medarbeidere. 

Jeg håper alle i bransjen vil bidra i denne felles dugnaden, og
ta gjerne kontakt med oss i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden for
tips og råd til hvordan din bedrift kan bidra. 

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Felles
dugnad



Vi har et team, som består av 19 energiske, motiverte og
profesjonelle medarbeidere. De står klare til å bistå og være et
støtteapparat for alle medlemmene og samarbeidspartnere i
NHO Reiseliv Innkjøpskjeden. 9 av oss jobber administrativt på
hovedkontoret Næringslivets Hus på Majorstua og resten rundt
omkring i hele landet for å gi deg den beste oppfølgingen.

Våre distriktssjefer har solid bransjekunnskap og erfaring. Du
får din egen kontaktperson som vil følge deg nøye opp og gå
igjennom dine innkjøpsrutiner for å se etter besparelser eller
andre henvendelser du måtte ha om ditt medlemskap. 

Lokal
oppfølging 



www.nhoreiseliv.no/innkjopskjeden

www.facebook.com/nhoreiselivinnkjop

www.instagram.com/nhoreiselivinnkjop

www.linkedin.com/nhoreiselivinnkjop

Kontakt
Innkjøpskjeden

23 08 86 20

http://www.nhoreiseliv.no/innkjopskjeden
http://www.facebook.com/nhoreiselivinnkjop
http://www.instagram.com/nhoreiselivinnkjop
http://vwww.linkedin.com/nhoreiselivinnkjop
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Ikke gå glipp av flere gode kampanjer fra
vår samarbeidspartnere i neste utgave:

01. mai-31. juli 2022


