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AVTALE om MARKEDSFØRINGSBIDRAG 
 

mellom Nesbyen Turist- og Næringsservice AS (NTN) 
 

og 
 

                              Org.nr.  
 
Vår/min bedrift inngår nå en avtale med NTN, gjelder fra dato__________________ 
 
Som medlem i NTN er jeg/vi kjent med gjeldende vedtekter for  
Nesbyen turist- og næringsservice AS.  
Jeg/vi godtar retningslinjene for markedsføringsbidrag som grunnlag for det 
økonomiske fundamentet mellom medlem og NTN, jfr.§4 i gjeldende vedtekter. 
 
Markedsføringsbidrag: 
På bakgrunn av avtalen betaler medlemmer et markedsføringsbidrag eks.mva., 
utregnet fra netto omsetning (omsetning eks.mva.) som pr.d.d.har følgende 
kategorier og retningslinjer:   
                                 
Minimumsbidrag kr 2.500,-. Maksimumsbidrag kr 22.000 pr.bedrift 

a)  Overnatting-, aktivitets-, og 
attraksjonsvirksomheter, kafè og 
restaurant. 

0,30% av netto omsetning siste likningsår  
 

b)  Handelsvirksomheter 0,10% av netto omsetning siste likningsår 
c)  Industrivirksomheter 0,02% av netto omsetning siste likningsår 
d)  Bygg-, håndverksvirksomheter, 

tomteutvikling/eigedomsselskap 
0,05% av netto omsetning siste likningsår 

e)  Servicevirksomheter, media og privat 
tjenesteytende næringer 
(f.eks.transport, taxi, bensin, 
bilforretning, off.virksomhet) 

0,05% av netto omsetning siste likningsår 

f)  Vel, lag, foreninger og andre 
organisasjoner 

Kr 2.500,- 

g)  Utleieenheter i Nesbyen Booking  
og Andre 

Kr 2.500,- 

h)  Støttemedlem kr 1.000,-  
 
Minstesum for årlig markedstilskudd uansett kategori er kr 2.500,-.  
(Støttemedlem kr 1.000,-).  
Som medlem forplikter jeg/vi å innbetale markedsbidraget årlig.  
 
Jeg/vi bekrefter vår kategori _____   
 
og med grunnlag av omsetning for 2015 kr : ______________________________  
 
blir markedsføringsbidraget for 2017 kr : _________________________________ 
 
 
Dato sign. _________  ________________________   ______________________ 
                                                                  Medlem                       Nesbyen turist-og næringsservice AS 
 
Vedlegg: kopi av gjeldende vedtekter 
  



 
 
Vi ønsker deg VELKOMMEN som medlem i Nesbyen Turist- og Næringsservice AS. 
 
For at vi skal få registrert deg inn i våre register, trenger vi noen opplysninger: 
 
 Fyll inn din informasjon her:  

Firmanavn   

Webadresse hjemmeside   

Webadresse facebookside   

Besøksadresse   

Postadresse   

Poststed   

Mailadresse   

Daglig leder/kontaktperson   

Daglig leder MOBIL   

Bilder sendes pr.   

Logo sendes pr.   

Tekst til nesbyen.no: 

 

Nesbyen logo sendt til medlem   

 
Facebook er en effektiv markedsføringskanal, men for å utnytte dette, er det viktig 
at vi ”liker” hverandre på facebook, slik at vi får muligheten til å kommentere og 
dele innlegg. Har dere kampanjer eller andre viktige ting å formidle, hjelper vi dere 
gjerne med å dele innlegg. Fint om dere gjør oss oppmerksomme på viktige 
”hendelser”. 
 
Vi oppfordrer at dere legger inn vår logo på deres hjemmeside, så hjelper vi 
hverandre. All informasjon som vi legger inn på nesbyen.no om ditt firma, er det 
viktig at du selv følger med på slik at vi får gjort de endringer som evt.skulle dukke 
opp, f.eks.nye åpningstider, ny adresse, nye ansatte, nye produkter eller andre 
satsningsområder osv. 
 
Sammen utvikler vi Nesbyen – og din virksomhet. Et engasjert næringsliv er 
forutsetningen for et aktivt destinasjonsselskap. Nesbyen er avhengig av deg! 
 
Mvh.Nesbyen Turist-og Næringsservice AS   www.nesbyen.no  info@nesbyen.no    
Tlf.32070170        Solveig Hjallen, daglig leder NTN. 


