
Våre tjenester 

Finn din partner 

Søk etter kontakter  

Finn kontakter i henhold til prinsippet om dataverifisering. Denne tjenesten gjelder dersom 

firmaet/kunden foretrekker å kontakte listen av operatører direkte. 

Pris: NOK 3.000 

Finn personlige kontakter  

Avansert søk gjennom direkte kontakt med og detaljer om kontaktpersoner via våre eksperter 

basert på våre undersøkelser. Tjenesten vil bli gjennomført i vår nyeste oppdaterte database. 

Pris: NOK 5.000 

 

Utvikling av din virksomhet 

Påminnelse om aktivitet  

Utsendelse av presentasjon av virksomheten til utvalgt mail-liste og oppringing etter 

ringeliste. 

Pris: NOK 3.000 

Direkte markedsføring  

Utsendelse av presentasjon av virksomheten til verifisert mail-liste etterfulgt av oppfølging på 

telefon med mulighet for å sette opp møter med interessentene. Denne tjenesten garanterer en 

sluttrapport. 

Pris: NOK 7.000 

 

Markedsfør din bedrift 

Organisering av møter, workshops, presentasjoner og konferanser i Italia og Norge 

Pris etter avtale 

Organisering av deltakelse på messer, arrangementer og roadshows i Italia og Norge  

Pris etter avtale 

 

En-til-en-møter 

Organisering av personlige møter  

Pris etter avtale 

Markedsundersøkelser 



Detaljerte markedsundersøkelser  

Markedsundersøkelser etter forespørsel fra bedriften/kunden 

Pris etter avtale 

 

Juridisk og konfidensiell informasjon 

Juridisk informasjon og skatteopplysninger 

Pris etter avtale  

Forretningsinformasjon 

Forretningsinformasjon, kontroll av virksomhetens profil i foretaksregisteret, budsjett for 

foretakets kapital, personsøk 

Pris etter avtale 

Inkasso 

Forsøk på å komme frem til en akseptabel avtale 

Pris etter avtale 

 

Generell informasjon 

Informasjon om de to landene og om muligheten til å starte en virksomhet. 

Gratis tjeneste på forespørsel fra bedrift/kunde. 

*Medlemmene av Norsk-Italiensk Handelskammer får 20 % rabatt på tjenestene 

Estimatene blir formulert på grunnlag av arbeidstid tilsvarende NOK 800 per time pluss 

eventuelle tilleggskostnader.  Tjenesten vil bli utført i løpet av et tidsintervall på mellom 7 og 

30 dager fra mottak av utfylt avtaleskjema til: info@nihk.no . Betaling må foretas innen 30 

dager etter gjennomført tjeneste.  

Selskaper som er i kontakt med Norsk-Italiensk Handelskammer for første gang mottar et 

spesialtilbud: Til en pris av 3000 NOK har selskapet det første året mulighet til å velge 

mellom å få tjenesten “Søk etter kontakter” eller “Finn personlige kontakter” gratis. Når det 

gjelder kostanden for tjenesten “Finn din partner”, betaler selskapet/kunden påmeldingsavgift 

for det første året og mottar deretter en tjeneste gratis. I tillegg får man en rekke andre 

fordeler, som inkluderer 20 % rabatt på fremtidige tjenester, firmaets logo på 

handelskammerets nettsider, mulighet til å være en del av et nettverk, samt delta på 

organiserte arrangementer i Italia og Norge.  

For mer informasjon ta kontakt med oss på: info@nihk.no  
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(Klikk her for å laste ned tjenestene våre) 


