SLIK FÅR DU MEST UT AV DITT
MEDLEMSKAP PÅ NORTRADE
Stillingsannonser* (Standard & Featured Members)

(EDIT VACANCIES)

Behov for internasjonal arbeidskraft? Send inn dine ledige stillinger til oss.
Publiseres på din profil, på forsiden av Nortrade og på karrieredelen av portalen.
Logg inn på Nortrade for å redigere dine stillingsannonser.
*Kan også sendes til post@careerinnorway.no eller til din kontaktperson hos Nortrade.

Video (Featured Members)

(EDIT PROFILE)

Har ditt selskap en presentasjonsvideo? Send den inn til oss.
- Legges på din profil med avspilling direkte i portalen.
- URL fra youtube eller lignende nettsteder.

Profil (Featured Members)

(EDIT PROFILE)

Beskriv ditt selskap og illustrer med bilder
- send ferdig materiell, eller få hjelp fra vår redaksjon til å gjøre jobben for deg.

Nyheter (Basic, Standard & Featured Members)

(EDIT NEWS)

Hold markedet oppdatert med nyheter om din bedrift. Send oss dine nyheter eller legg
de til gjennom «Members Login». Publiseres på din profil, og på forsiden av Nortrade. Vi
kan også legge til en RSS feed slik at nyhetene dine feedes automatisk inn på Nortrade.

Dette bruker du ditt
brukernavn og passord til:
✓ Endre produkter og tjenester
✓ Endre eksportmarkeder/nedslagsfelt
✓ Endre bilder og tekst på din profil
✓ Legge til nyheter
✓ Legge til stillingsannonser

Som FEATURED MEMBER
kan du enkelt redigere følgende
bedriftsinformasjon på Nortrade:
Change Password

Customer Information

Endre passord

Info om:
Brukernavn
Type medlemskap

Profiler deg med dine siste oppdateringer
Images

Profile

Legg til logo
slik at den
blir synlig
i hitlisten
og på din
profilside.

Endre bilder
og tekst på
din profil.

Company Multimedia
Har ditt selskap en
presentasjonsvideo?
Legg inn URL til din
youtube video slik at den
avspilles direkte i portalen.

Social Links
Legg til dine
sosiale medier
slik at du
synliggjør deg
over flere
plattformer.

Gjør det lettere for dine potensielle kunder
Export markets
Synliggjør hvor du
eksporterer ved
å legge til dine
eksportmarkeder.

Industry Codes

CPV Codes

Trademarks

Rediger dine industrikoder. Selekterte
koder vil utheves
med en grønn hake,
og du vil være søkbar
på disse.

Legg til CPV
koder slik at det
blir enklere for
potensielle
leverandører å
identifisere deg.

Når du legger til
dine Trademarks
vil du bli søkbar
på disse.

Gå inn og rediger din bedriftsinformasjon:

EDIT PROFILE

Ved søk rangeres bedrifter etter medlemskap.
Når bedrifter har samme medlemskap rangeres de etter antall innholdselementer.
Det lønner seg derfor å oppdatere profilen med mest mulig informasjon.

