
Ny avtale i Åkrehamn Vekst med Purehelp.no , som leverer Norges beste 

informasjonspakke 

Åkrehamn Vekst har i mange år brukt purhelpPRO i sitt arbeid med å finne omsetning på 

postnummer, nye bedriftsetableringer  med mere. Her kan du søke på mange forskjellige måter og 

lage dine egne alarmfunksjoner som gir deg beskjed på e-post dersom det er forandringer. Vi har nå 

fått et godt tilbud til våre medlemmer med 32 og 43 % avslag på PRO og PRO+ som dere kan lese mer 

om i denne e-posten og i vedlegget som følger med. 

 

 

FAKTA: Purehelp.no AS 
Purehelp.no AS er i dag et mellomstort norsk mediehus med nærmere 60 ansatte i Norge. 
Moderselskapet driver Nordens beste reklamefinansierte business søkemotor, purehelp.no, med over 
350.000 unike business brukere i måneden, samt det suverene markedsverktøyet Purehelp PRO. Vårt 
heleide datterselskap, Jobbdirekte.no AS, er samtidig Norges nest største stilling ledig portal, etter 
Finn.no.Vi har også under utvikling et nytt spennende internasjonalt mediekonsept som skal introduseres 
i markedet 1h 2012. Vårt hovedfokus er på internett og nye digitale medier. 

 

Solid prospekteringsverktøy (PRO) 

Vårt omfattende selekteringsverktøy gjør det enkelt å lage lister i excel på samtlige foretak i 
Norge for direkte markedsføring. 
Ubegrenset uttrekk (20 000 rader overføres i excel) 

 Overvåk kunder og markeder (PRO+) 

Få tilsendt alt som blir skrevet i media om et foretak/næringsliv i et område eller bransje. 
Overvåk viktige foretaksfelt (som endringer av daglig leder, styre, skifte revisor, 
konkurser, ankommet regnskap etc.) på alle norske foretak. 

 Kommuneregnskap (PRO) 

Aviser benytter seg mye av denne funksjonen for å se næringsutvikling i områder de skriver 
om. F.eks: i 2004 var samlet driftsresultat på samtlige foretak (med innlevert regnskap) i 
Arendal på 14,5 milliarder, i 2012 var driftsinntektene på 23,3 milliarder. 
Rapporten viser ti års balanse og resultatregnskap. 

 Ratinger i fylker og kommuner (PRO) 

Denne analysen gir en oversiktlig sammenligning i mellom to fylker/kommuner. 
 

Foretaksanalyse (PRO) 

Store firmaprofiler med blant annet ti års regnskap, roller, nettverk og aksjonærer, scoringer 
og revisjonsanmerkninger med mer. 



 Pantegrad (PRO+) 

Se på foretakets pantegrad. Se hvilke verdier som er pantsatt og hvem som eier pant. 

 Selskapsverdi vurdering (PRO+) 

Har du noe formening om hva bedriften din, eller andre bedrifter, er verdt i dag? 

Bruk våre analysemetoder (29 faktorer) for en vurdering av markedsverdien på et norsk 
aksjeselskap.  
Bygg gjerne opp flere verdiscenarioer (best, middels, svakt) på eget selskap, og oppdater 
styret hvert år. 

 Avansert rollesøk (kandidat søk) (PRO+) 

Søk blant 1,45 mill forskjellige personrolle - tilknytninger, 2 mill aktive og 1 mill historiske 
roller til sammen.  
Kombiner dette med en titt på deres historiske resultater (”proven records”) og se hva de 
reelt skapte av resultater i sine tidligere næringslivsposisjoner.  

Tilgang til info om bedrifter i Sverige 

Prospektering og regnskapsdata på samtlige foretak i Sverige. 

 Kilde: Bisnode D&B Norway AS 

  

Pris PRO: til medlemmer i Åkrehamn Vekst 

4495,- eks. mva. pr år. Opp til 5 brukere. (Veiledende  pris er 5950,- som gir oss 32 % 
avslag) 

Pris PRO+: 6950,- eks. mva. pr år. Opp til 5 brukere. (Veiledende  pris er 9950,- som gir oss 
43 % avslag) 

 

 Kontakt Per Inge Løberg for mer informasjon og bestilling på tlf  99 24 04 74. 

Med vennlig hilsen 
Per Inge Løberg 
Salgskonsulent 
Tlf: 32 24 14 31 
Faks: 32 24 14 90 

 

 

 

 


