
Overflateportalen.no
Overflate fra A til Å

5357, Fjell
Norge

+47 952 35 731
post@overflateportalen.no

«Jo større nettverk du får, jo 
flere kan du nå ut til»

Hei, mitt navn er Richard Aase. Jeg har 
over 20års erfaring i bransjen og har 
jobbet meg oppover fra industrimaler til 
prosjektleder, driftsleder og jobber i dag 
som inspektør og jobbplanlegger innen 
korrosjon og korrosjonsteknikk. I tillegg 
sitter jeg i prøvenemda i 
industrimalerfaget – Hordaland 
fylkeskommune og er kursholder innen 
FROSIO-sertifisering - maling og belegg 
iht NS476.
Jeg startet Overflateportalen på 
bakgrunn av tilbakemelding fra kunder, 
entreprenører, leverandører og 
publikums ønsker og behov.

Framtiden ligger i digitalisering

www.overflateportalen.no

Overflateportalen AS

En innovativ og 
fremtidsrettet portal 
innen korrosjon, 
korrosjonsbeskyttelse, 
overflatebehandling og 
isolasjon/isolering.

Overflateportalen kan gi mange muligheter for 
både nye og eksisterende entreprenører og 
leverandører



«Det du har behov 
for på ett sted»

Om Overflateportalen

Overflateportalen ønsker å være en felles 

plattform for  bransjen innen for fagområdet. 

Overflateportalen er en bransjespesifikk portal 

som har visjon om å gi en total oversikt over alle 

aktører i bransjen innen korrosjon, 

korrosjonsbeskyttelse, overflatebehandling, 

isolasjon og stillas.

Overflateportalen ønsker å gi deg oversikt over 

hva som skjer i markedet av kurs, events ect. 

Overflateportalen ønsker å stimulere til 

rekruttering av ungdommer i bransjen ved å 

skape interesse og engasjement rundt 

fagmområdet. 

Ved å være medlem hos Overflateportalen er du 

med å skape interesse og engasjement.

Fordeler ved alt samlet 
på ett sted.

«Overflateportalen hjelper deg med å få gjort 
mer på mindre tid. Vi kobler entreprenører og 
leverandører sammen. Vi har som mål å gjøre det 
lettere for våre lesere å finne entreprenører og 
leverandører i Norge.

Tjenester som tilbys

Hos Overflateportalen kan du få profilert deg og 
få:
• Logo
• Link til din hjemmeside
• Preferanse hos din målgruppe
• Og mye mer. 

Medlemsfordeler

Som medlem hos Overflateportalen kan du få 
fordeler som:
• Større online synlighet av din virksomhet
• Salg og presentasjon av deres produkt 

eller tjenester
• Oppdaterte nyheter
• Større nettverk
• Du vil bli oppdatert på temaer innen 

fagområet.

Ha ett bevist forhold til din digitale 
synlighet

Nettverk av internett-tjenester, data og folk 
vil forandre fremtiden for industrien.


