INKÖP SOM
GER MERSMAK

Bonus
PÅ ALLA INKÖP

MEDLEMSFÖRDELAR
NORESMEDLEMMAR
• får tillgång till långsiktiga och kvalitetsmedvetna
leverantörer
• kan istället fokusera på nöjda gäster och ökad
beläggning
• får tillgång till inköpsportalen buy@nores
• får stöd av rådgivare som kan både inköp och
branschen
• får optimal rabatt på både volym- och nischprodukter
• kan vara med och påverka genom Nores kompetensgrupp
• blir en del av ett tryggt och lönsamt nätverk
• sparar tid och pengar för varje inköp

VÅR BUSINESS
ÄR DIN BUSINESS
Nores är en ideell organisation – det betyder att Nores
inte har något eget vinstintresse. Samtidigt har alla
medlemmar en ägarandel i Nores vilket förstärker samhörighet och lojalitet. Bland våra medlemmar har vi
många seriösa, proﬁlerade och kvalitetsmedvetna hotell
och restauranger som samarbetat med Nores som en
trygg och konkurrenskraftig inköpspartner i ﬂera år.

OBLIGATORISKA OCH
REKOMMENDERADE AVTAL
Nores erbjuder medlemmarna obligatoriska och rekommenderade avtal. Vi sätter höga krav på våra leverantörer och förutsätter därför en hög lojalitet från våra
medlemmar. Ett villkor för medlemskap i Nores är att
medlemmen förhåller sig till de obligatoriska avtalen
som inom de ﬂesta kategorier består av ﬂera leverantörer som medlemmen själv väljer mellan. Utöver dessa
avtal erbjuder vi ﬂera rekommenderade avtal som
medlemmarna är fria att använda.

OBLIGATORISKA AVTAL
grossist • bryggeri • kaffe
tvätt • diskkem • kontokortsinlösen • ﬁsk & skaldjur • kött & chark • frukt &
grönt Förbrukning • vin &
brännvin

REKOMMENDERADE AVTAL
kläder • porslin • div.
matleverantörer • hotellutrustning • försäkring
hyrbilar • energi • vattensystem • köksutrustning
sängar • tele
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ANVÄND TIDEN PÅ ANNAT
ÄN INKÖP – buy@nores
Buy@nores är medlemmarnas egen inköpsportal. Där kan
kökschef, restaurangchef, husfru med ﬂera beställa när,
var och nästan vad de vill från våra leverantörers kataloger.
I tillägg ger Nores extra bonus på alla köp som görs genom
portalen – och det märker man fort!

Buy@nores ger dig tillgång till
• beställningsfunktion – sparar tid då alla leverantörer
ﬁnns på en och samma sida.
• orderbekräftelser – här hittar du bekräftelser från alla
dina ordrar oberoende av leverantör
• inköpslistor – skapa egna inköpslistor efter era behov,
blanda leverantörer som du vill
• inventering – priserna uppdateras automatiskt och du
kan importera dina inköpslistor för att enkelt skapa
inventeringslistor
• kalkyleringsverktyg – gör det enklare att kalkylera
menyer med uppdaterade priser
• rapportmöjligheter – inköpsrapporter för inköpare och
kedjekontor
• nyhetsinformation och kampanjer från leverantörerna

HUR BLIR JAG MEDLEM?
Våra medlemsrådgivare hjälper dig:
JONAS LINDH
+47 22 12 10 70
jonas@nores.no

JON ELLIS
+ 47 22 12 10 70
jon@nores.no

