Vi är säkra på att ett medlemskap i Norsk-Svenska

Handelskammaren kommer att vara värdefullt för långt
fler än de 200 svenska och norska medlemsföretag vi
har idag. Vi önskar därför fler medlemmar bland
norska och svenska verksamheter som har eller önskar
ha affärer i grannlandet.

Styrt av medlemmarna
Norsk-Svenska Handelskammaren är en organisation som
är finansierad och styrd av medlemmarna. Det är därmed
de intäkter som medlemmarna ger, huvudsakligen genom
kontingenten, som avgör vilken insats Handelskammaren
kan göra för näringslivet i Sverige och Norge.

Norge och Sverige är ganska lika. Men på många områden är vi helt olika.
Norsk-svenskt samarbete erbjuder många möjligheter, och en del utmaningar.
Som medlem får du ta del av andras erfarenheter och kan bidra till att fler lyckas.

Ytterligare information om Norsk-Svenska Handels

kammaren och medlemskap är tillgängligt på vår
hemsida www.nshk.se Om Du önskar kontakt med
oss är Du välkommen att ringa eller nå oss på e-post
info@nshk.se

Medlemskontingenten är variabel, baserad på företagets
omsättning. Norsk-Svenska Handelskammaren Stockholm
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andelskammaren erbjuder också guldmedlemskap till
koncerner, något som ger en rad specialförmåner. Flera av
de största företagen i Sverige och Norge är
guldmedlemmar i Handelskammaren.

Tel. +46 708 110 160
E-post: info@nshk.se
www.nshk.se

Norsk-Svenska Handelskammaren Göteborg
www.nshkgoteborg.se

Norsk-Svensk Handelskammer Oslo
Telefon: +47 906 83 301
E-post: post@nshk.no
www.nshk.no

Bli medlem!

Centralt i Handelskammarens arbete är att förbättra

Samtidigt är de gemensamma dragen mellan Sverige

Ett starkare näringsliv
Trots vår nära grannskap och gemensamma historia har
Sverige och Norge ett ganska olikt näringsliv. Medan
skogen och verkstadsindustrin lade grunden för det
moderna Sverige är Norges välstånd grundat på skeppsnäring, fisk och energi.

ramvillkoren för ekonomiskt samarbete mellan våra
länder. Effektivare kommunikationer och borttagande
av hinder som begränsar handel och samarbete är
områden som får stor uppmärksamhet.

och Norge många och positiva. Faktiskt är det så att i
samspelet mellan allt det som är välkänt hos grannen
och det som är annorlunda uppstår en dynamik som är
perfekt för näringslivsutveckling. Trygghet och möjligheter på samma gång.

Näringslivet har alltid varit i förändring. Företagen

söker nya marknader och finner samarbete i andra
strukturer tvärs över landsgränserna. Kapital och arbetskraft har inga nationella gränser och rör sig dit där
möjligheterna är som mest attraktiva. Idag sker förändringarna snabbare än någon gång tidigare – och
samtidigt har aldrig möjligheterna varit större.

Sedan 1993 har Norsk-Svenska Handelskammaren

arbetat för att vidareutveckla näringslivssamarbetet
mellan de båda länderna. Handelskammaren samlar
ett stort antal svenska och norska verksamheter och har
avdelningar både i Stockholm och Oslo.

Arbetet inriktas både mot näringslivet och myndig-

heterna i våra två länder. Handelskammaren har ett nära
samarbete med Sveriges Exportråd, Innovasjon Norge,
Tillväxtverket (Nutek), Voksenåsen och respektive
ambassader i Stockholm och Oslo.

En attraktiv mötesplats

Vi fokuserar också på att hjälpa våra medlemmar till
att knyta värdefulla kontakter och etablera nätverk
mellan företag som har gemensamma intressen.

Vi erbjuder en arena för företag, myndigheter och
andra aktörer som har sin uppgift att främja näringslivsandelskammaren är också ett ställe för information
samarbetet mellan Sverige och Norge.
och goda råd till företag som önskar se vilka
möjligheter som finns i grannlandet. Det kan vara i
form av export, produktutveckling, allianser uppköp
eller annat.
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Norsk-Svenska Handelskammaren erbjuder sina

medlemmar facklig uppdatering i form av månatliga
medlemsmöten, seminarier eller konferenser.

