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Etablert av og for næringslivet 

Et unikt forum

Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) ble etablert som en bransjeuavhengig forening av et 
tjuetalls bedrifter 20. oktober 2003. Kammerets medlemmer er bedrifter som har virksomhet rettet 
mot Russland eller som har interesser av å følge med i utviklingen i det russiske markedet, samt 
russiske firmaer med interesse for samarbeid med norsk næringsliv.

Kammerets formål er å bistå medlemsbedriftene i deres forretningskontakter, samt bidra til 
utveksling av informasjon, kunnskaper og erfaringer. Bistand kan være knyttet til ulike aktiviteter 
innen handel, transport, turisme, fiskeri, olje og gass, maritimt, tjenesteyting, regional utvikling, 
investeringer, kort sagt, de fleste bransjer. 

Blant kammerets mer enn hundre medlemmer finner du navnene på flere av de største 
norske investorene i Russland som Telenor, Orkla, Statoil og mange andre. Små og mellomstore 
bedrifter fra hele landet er også godt representert. 

Kammeret representerer et unikt forum for utveksling av førstehåndsinformasjon om det 
russiske markedet og for etablering av nyttige forretningskontakter. 

Om du har mange års erfaring fra Russland eller har planer om å starte business med 
nabolandet i øst, vil du alltid finne deg til rette i vårt bedriftsnettverk.



Et bredt nettverk 

Både i Norge og i Russland 

Ved å bli medlem i Norsk-Russisk Handelskammer får du tilgang til et bredt nettverk 
av Russlandsinteresserte bedrifter i Norge, russiske samarbeidspartnere, samt sentrale 
beslutningstagere og myndigheter i de to land. 

Vi har samarbeidsavtaler med russiske handelskamre i de regioner som er mest sentrale for 
norsk næringsliv. Slik får du også adgang til et unikt nettverk av 173 kamre i alle russiske fylker, 
fra Murmansk i nordvest til Vladivostok i øst. Dette er et uunnværlig verktøy for deg som vil nå ut 
til Russlands regioner som i de senere år har hatt en meget positiv utvikling. 

Norsk-Russisk Handelskammer er et bilateralt handelskammer som ivaretar både norske og 
russiske medlemmers interesser. Vårt hovedkontor i Oslo står for koordinering og tilrettelegging 
av kammerets virksomhet, oppfølging av medlemmer, tilrettelegging av nettverksmøter, 
ad-hoc arrangementer, kurser og seminarer, publikasjoner, markedsføring av medlemmer, 
kontakter med samarbeidspartnere og myndigheter med mer. 

Om du ønsker assistanse i Russland, vil vårt representasjonskontor i Moskva være behjelpelig 
med praktisk bistand, tilrettelegging av møter, rådgivning om russisk industri, samt om 
utfordringer og muligheter i markedet. Tilsvarende bistår kontoret i Oslo russiske bedrifter som 
vil inn på det norske markedet.



 

”Da jeg først kom til Norge i 2006, skjønte jeg at Norges største verdi er nordmenn selv. Vi 
har mye å lære av Norges innbyggere, og vi selv har mye å dele med dem. Det å ha rolige og 
profesjonelle naboer er en stor fordel for russisk næringsliv. BusinessForum har vært medlem 
i Norsk-Russisk Handelskammer siden 2007. For oss betyr medlemskapet i NRHK utvidelse av 
forretningsmuligheter og styrking av relasjoner mellom oss og norske bedrifter. Dette er en 
gjensidig nyttig og interessant prosess som vi håper vil vare i mange år fremover.”

Direktør Julia Artemchuk, BusinessForum, St. Petersburg

Sagt om oss
”Norsk-Russisk Handelskammer sitt arbeid for å styrke forretningsrelasjoner mellom våre to 

land har samme langsiktig perspektiv som StatoilHydros prosjekter i Russland. I dette arbeidet 
er det viktig å holde seg oppdatert om skiftende markedsforhold, og ikke minst ha kontinuerlig 
kontakt og erfaringsutveksling med andre aktører. Kammeret representerer i denne forbindelse 
et stadig voksende norsk-russisk nettverk som både storbedrifter og SMBer kan få nytte av. Og vi 
føler at StatoilHydro kan bidra med sin kunnskap og erfaringer til fordel for næringslivet i begge 
land.”

President Bengt Lie Hansen, Statoil Russland, Moskva



 

• kunnskap om respektive kulturer;

• myndighetskontakt og lobbying i begge land;

• tilgang til kammerets databaser;

• informasjonsbistand;

• individuell rådgivning ved behov;

• promotering i kammerets trykte og elektroniske 
publikasjoner;

• andre tjenester etter avtale.

Dette får du som medlem i NRHK:
• nettverksmøter i Norge og i Russland;

• markedsbistand i Russland og i Norge;

• Russlands-seminarer arrangert av kammeret  

og kammerets samarbeidspartnere;

• markedsføring i Russland og i Norge; 

• studieturer og delegasjonsreiser;

• in-house seminarer om Russland; 

• partnersøk i begge land;

• møter med russiske innkommende delegasjoner



• Gå på vår hjemmeside www.nrcc.no

• Trykk på “Register as a member”

• Fyll ut søknadsskjema og trykk på “Register now”

• Styret i foreningen avgjør medlemsopptak.  

Norske og russiske bedrifter registrert i Norge eller 
i Russland, samt organisasjoner og privatpersoner 

kan søke om medlemskap i Norsk-Russisk 
Handelskammer. 

Medlemskapet er avgiftsbasert. Medlemsavgiften fast-
settes på grunnlag av bedriftens omsetning. Satsene 

finner du på www.nrcc.no.

På våre hjemmesider www.nrcc.no finner 
du informasjon om kammerets medlemmer, 

arrangementer, nettverksmøter og seminarer. Her 
kan du også laste ned foreningens aktivitetsplaner, 

rapporter og publikasjoner.

Hvordan søke?



Norsk-Russisk Handelskammer

Postadresse: Postbox 557 Sentrum, NO-0105 Oslo, Norway 
Telefon: +47 22 00 29 60
Telefaks: +47 22 00 29 61

E-post: info@nrcc.no 
Web: www.nrcc.no

Representasjonskontoret i Russland, Moskva:
Telefon: 8 906 074 0058

E-post: nrccmoscow@nrcc.no

Bidragsytere til Reservefondet i NRHK

Sektorsponsorer

Hovedsponsor til Norsk-Russisk Handelskammer


