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Kortet för hela bygden!

Verksamheter inom Norsjö kommun är välkomna att ansluta sig 
till Norsjökortet. Gold of Lapland ek. förening ansvarar för admi-
nistrationen av kortet och finns det frågor gällande fakturor är det 
dit du ska vända dig. Alla verksamheter som ansluter sig till Nor-
sjökortet syns på handelsplatsnorsjo.se/norsjokortet. Hemsidan 
administreras av föreningen Norsjöbygdens företag. När kunden 
köper kortet betalar de ett så kallat mervärde. Det innebär att 10 
kronor per kort går till Mervärde Norsjö, en satsning som drivs av 
Gold of Lapland med syftet att stimulera lokal utveckling. Likaså 
tillfaller eventuell vinst från oinlösta presentkort Mervärde Norsjö. 

  1.    
Ta kontakt med Norsjöbygdens 
företag så blir du tillagd på 
hemsidan.

  2.    
När kunden löser in kortet hos 
dig behåller du kortet. Present-
kortet gäller bara vid ett tillfälle, 
det går alltså inte använda 
halva summan hos dig och den 
andra halvan hos någon annan. 
Betala inte ut någon mellanskill-
nad utan uppmuntra kunden att 
shoppa för hela summan. 

  3.   
Högst en gång i månaden skick-
as faktura till Gold of Lapland 
ek. förening. På fakturan ska det 
tydligt framgå hur många kort ni 
löst in samt alla korts egna id.nr 
(baksidans högra hörn).
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  4.  
Fakturan skickas till:
info@goldoflapland.com 

visitor 
Center

Mervärde Norsjö
All utveckling kostar pengar och kräver engagemang. Mervärde handlar 
om att de som gynnas av bygdens utveckling också ska vara med och 
finansiera den. Detta kan bland annat göras genom att betala ett påslag 
på olika produkter och tjänster bland bygdens företag. Vill du att ditt 
företag ska vara med och skapa förutsättningar för lokal utveckling? 
Kontakta Gold of Lapland!

Kontakt  
Försäljning 
Felicia Morén. 
070- 229 52 92
felicia.moren@goldoflapland.com 
Mervärde 
Hans-Olof Dahlbom
070-246 36 06/
hans-olof.dahlbom@goldoflapland.com 
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