Fordelskort
Klubb/lag/forening
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Engrosbutikk Skien

Engrosbutikk Porsgrunn

Hagebyveien 26, 3734 Skien
Åpningstider: 08–17 (10–14)
Tlf. 35 90 40 41

Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
Åpningstider: 08–17 (10–14)
Tlf. 35 90 40 91
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Kontor- og datarekvisita
Kontor- og datarekvisita
Norengros – Erik Tanche Nilssen AS
er den største leverandøren av forbruksvarer, kontormøbler og trykksaker til
næringsliv, industri og offentlig sektor i Telemark. Våre forbruksvarer brukes
også rundt om i de tusen hjem, og er tilgjengelig i våre to engrosbutikker.

Printere,
lasertoner,
blekkpatroner,
papir, skriveredskaper, permer, kaffe, te mv.
All rekvisita
til det
moderne kontor
Emballasje
• Kontormaskiner
• Med trykk
• Alle kunder
• Datarekvisita
Emballasje
• AV-produkter
•
•
•
•

Papir
Skolemateriell
Skriveredskaper
Arkivering

Pappesker,
tape,
bobleplast,
gavepapir,betyr
fat, plastbeger,
matfilm mv.
Det er ikke
sant
at bare innholdet
noe!
Storhusholdning
• Pappesker
• Med trykk
• Industri
• Pallesikring
• Spesialmål
Storhusholdning
• Ferskvare
• Catering
• Bakeri
• Handel

Fordelskort

Toalett- og tørkepapir, renholdsmidler og -rekvisita, servietter, lys, engangs mv.

Helse
•
•
•
•
•
•

Renholdsmidler og rekvisita
Renholdsmaskiner
Personlig hygiene
Bordmiljø og engangs
Lyskilder
Matter

• Med trykk

•
•
•
•

Hotell/Restaurant
Renholdsbyråer
Offentlig
Industri

Førstehjelp,
plaster,
støttebandasjer,
sportstape, medisinskrin mv.
Medisinske
forbruksvarer
og -utstyr
• Inkontinens
• Ernæring
• Sårbehandling

Gjennom dette fordelskortet ønsker vi å bidra til breddeidretten, lag og
foreninger i vårt nærområde. I samarbeid med din klubb er kortene påtrykt
deres logo og kundenummer hos oss.
For hver handel som gjøres i en av våre engrosbutikker avsetter vi 5% av
kjøpesummen som så utbetales din klubb etter utgangen av hvert år.
Jo mer du benytter en av våre engrosbutikker, jo mer bidrar vi til din
klubb/lag/forening.

• Dagligvare
• Næringsmiddel
• Catering

•

Komplette løsninger
Helse
• Tørkesystemer

Norengrosandelen

• Primærhelsetjeneste
• Legekontor
• Sykehus

Rabatt-/klubbkortet gir ved bruk opp til 50%
rabatt i våre engrosbutikker (med unntak av
tilbudsvarer). Rabatten gis på våre engrospriser og trekkes fra ved betaling i kassa.
Du vil oppleve at rabatten varierer fra produkt
til produkt, men vi er sikre på at du også
vil oppleve konkurransedyktige og gode priser
når du benytter kortet hos oss. Vi gjør oppmerksom på at priser som vises i våre engrosbutikker
er eksklusive merverdiavgift (egentlig tilrettelagt for næringslivet).

