Nemko Norge
Nemko reduserer din tid til markedet
Våre anerkjente testtjenester sikrer at dine produkter oppfyller de regler og sikkerhetskrav som er relevante for din industri
og dine markeder. Samlet vil dette være en svært gunstig måte å sikre din vei til CE merket samt øvrige globale markeder.
Les mer om våre tjenester for CE merking HER [1]

Produkttesting
Nemko tilbyr et bredt spekter av testtjenester innenfor bla. EMC, radio/telekom (trådløse produkter) samt elektrisk sikkerhet.
Med testlaboratorier i Europa, Asia og Nord-Amerika er vi klare til å starte testing nær deg. Les mer om våre tjenester for
produkttesting HER [2]

"Nemko Direct" - Nemkos tjenester for internasjonal markedsadgang
Rask markedsadgang er avgjørende for enhver internasjonal aktør og er mer komplisert enn kun å velge
markedsføringskanaler. Du må også tilfredstille en rekke nasjonale lover og forskrifter for å kunne selge dine produkter i
markeder med komplekse regelverk.
La våre eksperter på internasjonal markedsadgang ta hånd om hele det omfattende papirarbeidet for deg. De vil også
kontakte de riktige nasjonale myndigheter for å sikre ditt produkt de riktige godkjennelser. Les mer om Nemko Direct
- Nemkos tjenester for internasjonal markedsadgang HER [3]

System- og personellsertifisering
Nemko har siden 1996 vært leverandør av sertifisering av ledelses- og styringssystemer (bla. ISO 9001, 14001 og 50001)
utført av våre erfarne og dyktige revisorer. Nemko har også spesialkompetanse på personellsertifisering og er en av de
største i Norge når det kommer til sertifisering av eks. elkontrollører, elektrotermografører og plastrørsveisere. Les mer om
våre tjenester for systemsertifisering HER [4] og personellsertifisering HER [5]

IT- og cybersikkerhet
Nemko-selskapet System Sikkerhet AS kan, som ett av to firmaer i Norge, tilby Common Criteria sikkerhetsevaluering- og
sertifisering. Dette er den mest utbredte og internasjonelt anerkjente sertifiseringsordningen for IT-sikkerhet som finnes og
System Sikkerhet AS er akkreditert etter IEC/ISO 17025 til å utføre denne tjenesten. Les mer her. [6]
For mer informasjon; kontakt Geir Langemyr på tlf. +47 992 82 931 ellergeir.langemyr@nemko.com [7]

Kontakt oss for mer informasjon:
Sentralbord: (+47) 22 96 03 30 (betjent fra 07.30 til 15.30 hverdager)
Besøksadresse hovedkontor: Philip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker
Besøksadresse EMC og radiolab: Instituttveien 6, 2007 Kjeller
FAQ [8] - Her finner du de vanligste spørsmålene vi får i Nemko
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Frode Lukassen
Sales Director
(+47) 970 57 776
frode.lukassen@nemko.com
[9]

Sindre Holsbøe Brelum
Key Account Manager
(+47) 414 20 031
sindre.brelum@nemko.com [10]

Rolf Martinsen
Sales Manager
(+47) 975 03 450
rolf.martinsen@nemko.com
[11]

Geir Olav Wang
Key Account Manager
(+47) 928 01 466
geirolav.wang@nemko.com [12]

Hanne Carlsen
Key Account Manager
(+47) 480 68 671
hanne.carlsen@nemko.com
[13]

Grethe Spongsveen
Sales Coordinator
(+47) 911 76 502
grethe.spongsveen@nemko.com
[14]

Michael Nygaard
Sales Consultant
(+47) 926 51 059
michael.nygaard@nemko.com
[15]

Salgsteam

System- og
personellsertifisering

Skandinavia:

Bente Marie Stein
Sales and Marketing Manager
(+47) 950 81 224
bente.marie.stein@nemko.com
[16]

Ingunn Bjerke
Certification Coordinator
(+47) 452 07 651
ingunn.bjerke@nemko.com [17]
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Karianne Teie
Senior Certification
Coordinator
(+47) 958 56 140
personell@nemko.com [18]

Elin Tilley Christensen
Certification Coordinator
(+47) 920 83 854
personell@nemko.com [18]

hovedkontor "PP11"
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