Fiskenæringen i Norge

Medlemskap
Piscus brukes av innkjøpere og
beslutningstakere innenfor norsk fiskerinæring.
Som en samlende oversikt over leverandører innen fiskerinæringen, er Piscus din målrettede kommunikasjonskanal mot innkjøpere. Gjennom søkbare produkter og varemerker, effektiviseres innkjøpsprosessen samt
synligheten til deg som leverandør.
Med ditt medlemskap på Piscus kan du påvirke din relevans og tilgjengelighet ved å inkludere mest mulig
innhold på din profil. Nytt for året er at vi også kan bistå med digitaliseringen av din produktbrosjyre,
og eventuelt linke den opp mot din nettbutikk.
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Ubegrenset antall
søkbare bransjer
15 søkeord

Pro

Kontakt oss for mer informasjon:
Ring oss på: 21 62 78 00, e-post: kontakt@piscus.no
www.piscus.no

Fiskenæringen i Norge

Medlemsfordeler

Få mest mulig ut av
medlemskapet ditt på Piscus

Logg deg inn med tilsendt brukernavn og passord, og utnytt de
mulighetene som finnes for målrettet og effektiv kommunikasjon.

Oppdater din bedriftsinformasjon

Gjør raske endringer slik at markedet får siste nytt samt korrekt
informasjon om din bedrift; oppdater relevante kontaktpersoner,
bransjer og varemerker.

Produktfokus

Synliggjør dine produktfordeler og brosjyrer til relevante innkjøpere.
NYHET: som PRO medlem digitaliserer vi din PDF kostnadsfritt. Du står fritt til å bruke
den digitale utgaven slik du ønsker. Gyldig i 1 år, eller så lenge du er PRO medlem.

Anbud

Legg ut dine anbud, uavhengig av om de er på Doffin. Sendes direkte på e-post til
relevante leverandører, noe som forenkler din informasjonssøk etter gode priser.

Uttrekk

Som medlem av Piscus har du muligheten til å gjøre uttrekk av bedrifter.
Dette eksporteres i excel.

Segmenteringsverktøy

Når du logger deg inn får du full oversikt over dine sendte eposter. I tillegg
har du muligheten til å lagre søkene dine, og segmentere de i relevante lister.

Kontakt oss for mer informasjon:
Ring oss på: 21 62 78 00, e-post: kontakt@piscus.no
www.piscus.no

