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Først av alt håper vi at du er stolt av at du jobber i en mesterbedrift. Tiden er kommet for å heie 
fram dyktige mesterbedrifter, samt deres ansatte. 

På mesterbedrifter.no finner du en oversikt over alle mesterbedrifter i Norge. Et av målene 
med portalen er at du som mesterbedrift skal få henvendelser fra seriøse kunder som ønsker å 
handle med seriøse mesterbedrifter. For å lykkes med det er det viktig at du logger deg inn og 
oppdaterer informasjonen om deres firma og legger ut bilder og referanseprosjekter med gode 
beskrivelser.

Vi vil i tillegg jobbe med å gi mesterbedriftene og deres ansatte gode tilbud, en del av disse 
finner du i brosjyren. Mesterbedrifter.no setter fokus på at kvalitet lønner seg!

Bjarne Davidsen

Daglig Leder

KJÆRE MESTERBEDRIFT
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Hvorfor har mesterbedrifter.no blitt til?

6296
Mesterbedrifter

68
Ulike fagområder

2653
Av bedriftene har

sentral godkjenning

Hvorfor skal kunden henvende seg til din bedrift? Vær stolt av å være en mesterbedrift. Vis det!
Gjør som flere tusen mesterbedrifter allerede har gjort. Logg deg inn og oppdater deres profil. Det er mye enklere enn du tror! 
Legg ut firmabeskrivelse, arbeid dere har gjort og referanser. Det er viktig at du lager link fra mestermerkene på deres webside
til deres profil på mesterbedrifter.no.   

Hvem står bak mesterbedrifter.no? 
NSN AS med org nr 911 842 742 står bak konseptet. 

Det er viktig å presisere at Mesterbrevnemnda ikke står bak denne nettsiden.
 

Det er på tide at det blir satt ekstra fokus på mesterbedrifter, selskapenes ansatte og hva 
selskapene leverer. Mesterbedrifter.no er en portalløsning som er tilrettelagt kun for seriøse 
mesterbedrifter. Vi ønsker å legge til rette for å hjelpe dere med å få flere kunder, publisere 
ledige stillinger, motta gode tilbud fra deres leverandører, og øke anseelsen av deres selskap og 
mesteryrket. 
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PAKKE 1
Kr. 0,- pr. mnd.*

PAKKE 2
Kr. 99,- pr. mnd.

PAKKE 4
Kr. 299,- pr. mnd.

PAKKE 5
Kr. 399,- pr. mnd.

Alle priser er oppgitt eks.mva.

* = Du betaler kun for eventuell support med kr. 250,- eks. mva. pr. henvendelse du gjør. Alle som logger inn aksepterer å betale for pakke 3. 

PAKKE 3
Kr. 199,- pr. mnd.

PAKKE 6
Kr. 499,- pr. mnd.

Pakke 1 er gratis, men for økt synlighet anbefaler vi deg å velge en større pakke slik at du kommer 
høyere opp i ditt fylke/kommune/bydel. Vi har laget en algoritme som er slik at de som betaler og 
som er relevant vil komme øverst opp i søket.

Hva koster det å være registret på mesterbedrifter.no?

STANDARD

ANBEFALT
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Vi i Phonero ser på mesterbedrifter som en spennende kundegruppe, derfor tilbyr vi nå helt 
egne Mesterbedrift abonnement. Dette er abonnementer vi vet vil passe til en  

Mesterbedrifts behov, til svært gunstige priser. 

Phonero heier på mesterbedriftene!

1GB
Fri tale, meldinger og 1 GB  data inkludert i 

Norge og EU/EØS hver måned. 

8GB 15GB

KUNDEFAVORITTEN

En av våre rådgivere vil ta kontakt med dere innen kort tid for en uforpliktende gjennomgang av hva Phonero kan tilby dere. 
Du kan også benytte deg av Mesterbedrift abonnementene nå, logg inn på inn på mesterbedrifter.no/minside for å lese mer om 
tilbudet.  

Vi jobber tett med kundene våre og kan skreddersy telefoniløsninger som passer til din bedrift. Våre to produkter Bedriftsportal 
og Bedriftsnett vil forenkle arbeidshverdagen din. Bedriftsportalen er gratis for alle Phonerokunder og gir deg kontroll over 
bedriftens utstyr og kostnader. For kunder som ønsker effektiv samhandling og profesjonell kundekommunikasjon anbefaler vi 
vårt Bedriftsnett. Phonero Bedriftsnett har blitt kåret til markedets beste to år på rad.

Vi har vært kunde hos Phonero i mange år og har vært strålende fornøyde i hele perioden. 

De har konkurransedyktige priser, kjapp og effektiv kundeservice og oppleves som veldig 

fleksible og løsningsorienterte. For oss som telefonikunde er det betryggende å vite at de 

er der når vi trenger hjelp, men at vi ikke merker noe særlig til de i hverdagen siden alt 

fungerer som det skal.

MESTERPRIS KUN KR.

Kr. 229,-

 159,-

Fri tale, meldinger og 8 GB  data inkludert i 

Norge og EU/EØS hver måned. 

MESTERPRIS KUN KR.

Kr. 349,-

 199,-

Fri tale, meldinger og 15 GB  data inkludert i 

Norge og EU/EØS hver måned. 

MESTERPRIS KUN KR.

Kr. 449,-

 259,-

Trond Birkedal, Økonomi og Personalsjef, Byggmester B.O.B

Hvem er Phonero 
Phonero er en av Norges største aktører innenfor bedriftstelefoni. Vi tilbyr markedsledende priser, moderne tjenester og skreddersydde 

løsninger for bedrifter i alle størrelser. Per dags dato er vi Norges nest største aktør innenfor bedriftstelefoni, med 30 000 bedrifter og 

300 000 brukere i vår portefølje. Vi leverer tjenester til blant annet Oslo kommune, Forsvaret og Politiet.

Annonse



| 7

Kvalitet lønner seg!

- Jon I. Gullbrekken

”Vi fikk en henvendelse via mesterbedrifter.no for å sette opp en ny bolig for Jon I. Gullbrekken. Kunden var blant 

annet opptatt over at vi hadde mesterbrev og sentralgodkjenning i vår bedrift. Etter en hyggelig dialog og prosess 

fikk vi avtalen med å bygge boligen. Selskapet vårt er nyetablert, så dette var en veldig fin kunde og prosjekt å få. 

Vi anbefaler alle å bruke mesterbedrifter.no. Sjekk din håndverker på mesterbedrifter.no og se hvilke sertifiseringer 

bedriften faktisk har!”
- Bjørn Arne Evjen

”Vi henvendte oss til Bjørn Arne Evjen via mesterbedrifter.no for å få utført arbeid på vår bolig. Grunnen til at vi valgte 

å bruke mesterbedrifter.no fremfor mange andre anbudssider er pga. seriøsiteten. Vi følte oss ivaretatt, og fikk rask 

respons på vår henvendelse. Vi kan anbefale mesterbedrifter.no og kommer til å bruke portalen ved senere prosjekter.” 

Få forespørsler gjennom mesterbedrifter.no

Med god profilering av din mesterbedrift på mesterbedrifter.no vil du motta henvendelser fra 
kunder som ønsker å få jobben gjort av en sertifisert håndtverker. Mange bedrifter har allerede 
fått henvendelser gjennom mesterbedrifter.no.

| 7  
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Slik bruker du din profil på mesterbedrifter.no

På mesterbedrifter.no har deres bedrift en unik profil. Informasjonen er hentet fra diverse 
registre. Du kan legge til ekstra informasjon, prosjekter, ansatte, bilder, tjenester o.l. For å få 
henvendelser fra kunder er det viktig at du oppdaterer deres profil og kontinuerlig legger ut 
informasjon. Dette påvirker deres synlighet i Google og på mesterbedrifter.no.

Logg inn
Logg inn på mesterbedrifter.no/minside, eller klikk på ’Min side’ oppe til 
høyre på mesterbedrifter.no Dersom du ikke har vært logget inn før, finner 
du brukernavn og passord i brevet vedlagt denne brosjyren. 

Bruk et par minutter til å se i gjennom introduksjonsvideoen, der får du
god informasjon om hvordan du kan bruke mesterbedrifter.no.

Sjekk registrert e-postadresse
E-postadressen til firmaet ditt finner du under basisinformasjon. Sjekk 
at denne er korrekt. Send en henvendelse til din bedrift, kom den fram? 
Fungerer linken til deres webside?

Oppdater dine data
På din profil kan du legge inn informasjon om bedriften, ansatte, vise dine 
tjenester, referanseprosjekter, ledige stillinger o.l. Se i gjennom videoene før 
du begynner, her finner du mange gode tips og råd. 

Link fra mestermerket
Lag en link fra mestermerket på din nettside til din profil på 
mesterbedrifter.no. Har du ikke nettside? Se side 10 for et godt tilbud til 
deg!

Del profilen
Be alle dine ansatte om å dele profilen på Facebook og andre sosiale 
medier. Dette vil bidra til å øke deres synlighet i google og på 
mesterbedrifter.no.   

2

3

4

5

1

Ledige stillinger
NHO sitt kompetansebarometer og SSB slår fast at vi trenger inntil 90 000 
nye fagarbeidere. Håndverksbedrifter trenger flere ansatte og ungdommene 
trenger flere læringeplasser. Registrer ledige stillinger og lærlingeplasser. 

6
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Start er en onepage-webside som er 100% integrert med mesterbedrifter.no. Alt av informasjon du legger 
til på mesterbedrifter.no vil automatisk bli oppdatert på din nettside. Vi kan deres bransje, vi forstår deres 
behov og vi har laget brukervennlige løsninger, slik at det er enkelt for deg å oppdatere og vedlikeholde 
deres nye webside. Med få klikk setter du enkelt opp din egen startweb, malen tilpasses din bedrifts farger,  
fonter o.l. Nettsiden er 100% responsiv, som vil si at elementene på siden vil automatisk strekkes, krympes 
eller flyttes for å tilpasses den tilgjengelige skjermplassen på et bredt utvalg av enheter. 

Du bestiller enkelt ved å logge deg inn på mesterbedrifter.no/minside. Skriftlig bestilling kan også sendes 
på e-post til kundesenter@nsn.no.   

Ønsker du nye websider?

Vi har spesialisert oss på din bransje og tilbyr websider fra kr. 2 900 til kr. 300 000. Vår 
kunnskap, systemer, prosesser og erfaringer bidrar til verdiskapning hos våre kunder og 
sørger for at man får flere henvendelser og gir bedre service til bedriftens potensielle og 
eksisterende kunder. 

Webpakke: Start

Etablering fra kr. 2 990,-

Alle priser er oppgitt eks.mva.
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Ønsker du å investere litt mer enn en rimelig onepage-webside, kan vi tilby gode websider tilpasset 
din bedrift. Du får innlogging til CMS - alt er enkelt og brukervennlig. Full kontroll på alt av 
informasjon. Oppsettet spesialtilpasses ditt innhold og kan enkelt utvides ved behov i fremtiden. 
Nedenfor følger eksempler på websider vi har levert. 

Etablering fra kr. 19 990,-

Har du eksisterendre nettsider som trenger en oppdatering? 
Innhold er mye viktigere enn hva du tror.  Vi hjelper deg 
gjerne med optimalisering av innhold.  
Kontakt oss, vi kjenner din bransje!   

Innhold/Webredaktør

- Bengt Breivik, Åsane Byggmesterforretning

Vi gjorde et totalprosjekt med ny leverandør, alt nytt innhold og ny plattform for vår hjemmeside. Vi opplevde at NSN 
leverte både til avtalt tid og pris. De var en god rådgiver og lett å komme i kontakt med underveis i prosessen, og ikke 
minst en god pådriver til å få oss til å levere våre egenproduserte bidrag.

Webpakke: Skreddersøm for din bedrift

skbygg.no nydalbygg.no

aabf.no obygg.no

Trenger du bistand med annonering i Google eller endre 
sosiale media? Husk vi har betydelig erfaring fra deres 
bransje. Ta kontakt med oss, vi hjelper deg.

Annonsering i Google og sosiale medier?
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Vi kan hjelpe din bedrift med økt synlighet i Google.  
Gå til Google og søk på mesterbedrift, her ser du  
hvordan presentasjonen til mesterbedrifter.no ser ut.  
Din bedrift kan få lignende presentasjon fra kr. 2 900,-

Bedriftsprofil i Google?

Vi har siden 1996 jobbet med å lage gode websider for bedrifter. Vi vet hva som fungerer og kan 
være en god sparringspartner for deg. 

Tar du kontakt, vil du bli fulgt opp av Ingvild eller Tarjei. De har til sammen mer enn 25 års erfaring som 
webutviklere og prosjektledere. Som kunde gir dette deg mange fordeler. De kjenner din bransje godt. 

Har du spørsmål eller ønsker en prat om nye nettsider? 

Kundesenter
Tlf: 21 00 01 00
kundesenter@nsn.no
www.nsn.no
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Fjordkraft tilbyr fordelaktige strømavtaler tilpasset alle bransjer. Når bedriften kjøper strøm  
fra Fjordkraft, får alle ansatte mulighet til å bestille en meget god strømavtale gjennom 

mesterbedrifter.no. Dere vil også få tilgang til vårt fordelsprogram, med gode tilbud fra kjente 
butikker, restauranter og reiseoperatører. En avtale med Fjordkraft er derfor gunstig både for 

bedriften og alle dere som jobber hos dere.

Spesialtilbud på strøm til mesterbedrifter  
og ansatte i mesterbedrifter!

Våre bedriftsrådgivere kan skreddersy en løsning tilpasset 
ditt behov. Vi tilbyr også analyser av ditt strømforbruk 
og energirådgivning, slik at du kan effektivisere ditt 
strømforbruk. Som kunde i Fjordkraft kan du også få tilgang 
til tjenesten Min bedrift. Her får du full oversikt over dine 
anlegg, fakturaer og forbruk. 

I Min Bedrift kan du også sette opp ditt eget klimaregnskap, 
og få oversikt over din bedrifts klimafotavtrykk. Fjordkraft har 
vært klimanøytral siden 2007, og jobber for at flere bedrifter 
skal følge etter, gjennom vårt FN-prisvinnende klimatiltak 
Klimanjaro.
 
En av våre bedriftsrådgivere kommer til å kontakt med dere 
innen kort tid for en uforpliktende gjennomgang av hva 
Fjordkraft kan tilby dere, både som eksisterende og ny kunde. 

Se fjordkraft.no/mesterbedrifter for å lese mer om 
våre tilbud og bli kontaktet av en av våre rådgivere.

Hvem er Fjordkraft?
Fjordkraft er Norges største aktør innenfor strøm til bedriftsmarkedet, og vi er børsnotert på Oslo Børs. Vi tilbyr markedsledende priser, 

verdiøkende tjenester og skreddersydde løsninger for bedrifter i alle størrelser. Over 30 000 norske bedrifter har strømavtale med oss.  

Annonse
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Meld deg på gratis kurs / seminar

I løpet av oktober / november vil vi arrangere kurs / 
seminar i Bergen, Oslo, Trondheim og Stavanger.

Tjen penger og få unik markedsføring av din bedrift

Mesterbloggen skal gi et innblikk i hvordan en 
mesterbedrift jobber. Vær med og hev anseelsen av 
ditt yrke. Hvordan jobber en mesterbedrift fra dag 
til dag? Hva er mesterkvalitet? 

Vi trenger innhold og dere vil få fra kr. 300,- til 
kr. 2 000,- per artikkel som vi velger å bruke. Vi ønsker 
mange artikler! Dere kan benytte avtalt sum i produkter 
og tjenester i fra Mesterbedrifter.no

Det er veldig enkelt å skrive for nettet. Det som er 
vanskelig er fagkunnskapen du som mester har.  Det 
er viktig at vi i Norge forstår viktigheten av å velge 
mesterbedrifter. Vi må vi få fram hvordan mestre  
innenfor 60 ulike fagområder jobber.

Slik sender du inn 
Gå til mesterbedrifter.no og bruk skjema for innsendelse 
av innhold. Du vil få tilsendt en kopi av det du har sendt 
inn pr. epost. Dersom du heller vil bruke word, så send oss 
en epost til support@mesterbedrifter.no. 

På seminaret vil vi presentere mesterbedrifter.no og noen 
av våre gode samarbeidspartnere.

Dere vil blant annet lære hvordan dere oppdaterer deres 
profil på mesterbedrifter.no, og få tips og råd i forhold til 
søkemotoroptimalisering og annonsering i Google. Ta med 
bærbar PC med fulladet batteri. Ta også med bilder, gjerne 
fra mobiltelefon.

NB! Det er begrenset med plass, så vær rask med 
påmelding. Se www.mesterbedrifter.no/seminar 
for mer info og påmelding.
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