Husk at du kan tjene mye på ditt medlemskap i HANEN!
Her er et knippe av våre medlemsfordeler:
Innkjøpsavtale
HANEN samarbeider med det lokalt
forankrede Servicegrossistene og deres
innkjøpsordning Systemkjøp. Gjennom
en tilknytningsavtale hos Systemkjøp vil
du få tilgang til gode priser og
betingelser. Skulle du være i tvil om
dette lønner seg, ta gjerne direkte
kontakt med Frode Sakshaug på Øyna
eller Elisabeth Bøle Koren på Eggedal
Borgerstue.

Gjensidige forsikringsavtale
HANEN har gjennom flere år tilbudt 10
% rabatt på forsikring hos Gjensidige.
Denne gjelder for nå for alle våre
medlemmer, og er du medlem av
Bondelaget eller Norsk Bonde- og
Småbrukerlaget får du 10 % utover den
rabatten du får der - så her er det mye å
spare!

Annonseavtaler
HANEN har framforhandlet gode
rabatter på annonsering i
livsstilsmagasinet Lev Landlig og
Norges største matmagasin Mat fra
Norge.

Booking- og kundesystemer
HANEN - medlemmer får solid rabatt på
booking og administrasjonssystemet
VisBook pluss. PureHelp Pro
systematiserer kundearbeidet og kan
hjelpe deg med å få flere nye kunder.

Juridisk bistand og konsulenthjelp
Du får muligheten til juridisk hjelp
enten gjennom vår samarbeidsavtale
med Bondelaget eller vårt medlemskap
i VIRKE. Gjennom Fjellflyt får du
gründertrening.

Ønsker du benytte deg av medlemsfordelene?
Ta kontakt med oss på post@hanen.no

Husk at du kan tjene mye på ditt medlemskap i HANEN!

GPS-informasjon rett i bilen
GPS-data fra www.hanen.no distribuerer vi videre
til here.com som produsere bilnavigasjon til de
fleste kjente bilmerker. Dette gjør det enklere for
kundene å finne fram til medlemsbedrifter landet
rundt.

HANEN som tematisk destinasjon
HANEN har inngått samarbeidsavtale med Visit
Norway som tematisk destinasjon. Det betyr at
medlemmene våre blir synlig direkte på
visitNorway.no Vi er også gjennom avtalen en av
hovedsamarbeidspartnerne til Visit Norway, med
ulike kampanjer på Norges største nettsted for
opplevelser.

HANEN.NO - et unikt nettsted for
opplevelser
På www.hanen.no får alle medlemmer sin egen
bedriftsoppføring med muligheter for profilering
av produkter, bookingløsning, utmerkelser,
arrangementer, jobbutlysninger med mer.

Framsnakking i sosiale medier
HANEN profilerer egne medlemmer aktivt i de
fleste sosiale medier med både bilder,
nyhetssaker og video.

Omtaler i trykte og digitale medier
HANEN jobber aktivt for å skape oppmerksomhet
om våre medlemmer og deres produkter og
opplevelser, både lokalt og nasjonalt.

Ønsker du benytte deg av medlemsfordelene?
Ta kontakt med oss på post@hanen.no
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Møtebørsen Bygdeperler

HANEN hjelper deg med å nå
markedet
HANEN deltar på og arrangerer flere ulike
møteplasser der du som medlemsbedrift
enten direkte eller gjennom oss treffer
viktig markedsaktører som dine
potensielle kunder.

HANEN skal være ditt viktigste
nettverk
HANEN samarbeider med en rekke ulike
aktører som kan være viktige for deg som
bedrift. Vi kan hjelpe til å benytte deg av
en eller flere av disse for å utvikle din
bedrift.

HANEN gjør det enklere å ta betalt
Gjennom samarbeidet med Sparebanken
Hedmark tilbyr vi opplæring og bruk av
den mobilbaserte betalingsløsningen
mCASH.

HANEN skaper bærekraft
HANEN har overtatt og driver Norsk
økoturisme, en sertifiseringsordning
spesielt utviklet for reiselivsbedrifter.

Ønsker du benytte deg av medlemsfordelene?
Ta kontakt med oss på post@hanen.no
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HANEN viser vei
HANEN kvalitetssikrer for Statens
vegvesen de som skal få tildelt
vegskiltsymbolet for
Gardsmat/bygdeturisme. Vi tilbyr våre
medlemmer rabatterte priser.

HANENs egen app
Medlemmer av HANEN som har oppføring
på hanen.no vil bli synlige i vår egen app
som blir gratis tilgjengelig både i App Store
og Google Play.

HANEN hjelper deg med det
offentlige
HANENs medlemmer må forholde seg til
mange offentlige etater, og vi kan hjelpe
deg hvis det blir vanskelig

HANEN hjelper deg mot svindel
Det finnes mye svindel på internett. Noen
av svindlerne har forsøkt å lure våre
medlemmer, og vi har tatt sakene og spart
medlemmene for tusenvis av kroner

Ønsker du benytte deg av medlemsfordelene?
Ta kontakt med oss på post@hanen.no

