| BLI KJENT MED BERGENE HOLM AS

FLO OG
FJÆRE
Mer enn seks tiår har gått siden
Paul Bergene Holm på sitt nye sagbruk
fremholdt for sine staute medarbeidere at «stillstand er tilbakegang».

| VISJON

BESTE VALG

Paul var en visjonær mann.
Allerede tidlig på 50-tallet, mens
Holmsaga fremdeles var en beskjeden
virksomhet, skrev han under overskriften
Målsetting og framtidsplaner:
«Enhver bedrift bør ha et mål å streve
henimot. Å arbeide uten et mål er verken
interessant eller positivt på andre måter.
Det blir bare å drive med strømmen,
fram og tilbake som flo og fjære».
Godt forankret i Paul sine holdninger
er vår visjon i dag å være beste valg for
kunder, leverandører og ansatte.

KUBIKK OG
KOMPETANSE
Vi er 400 treentusiaster som årlig
videreforedler 940.000 kubikkmeter
tømmerstokker fra norske skoger.
Det utgjør ca 23.000 trailere med

| VÅRT MÅL

BEDRE HVER DAG

tømmer inn til våre sagbruk.
Alt fra sterkt og holdbart konstruksjonsvirke til elegant, profilert listverk produseres og transporteres ut fra våre åtte
produksjonsanlegg hver dag.
Det ligger mye omtanke, planlegging og
kompetanse bak hver eneste plankebit.
Vårt mål er å være en ledende og
foretrukket leverandør av trebaserte
produkter i de markeder vi engasjerer
oss i. Det oppnår vi ved å jobbe
sammen og bli bedre – hver dag.

INDREFILET OG
KJØTTDEIG
Vi har åtte produksjonssteder,
lokalisert på Østlandet og Sørlandet,
der tilgangen til tømmer er
god og veien til markedet er kort.

| PRODUKSJON

FRA STOKK TIL STAFF

Vi tilhører oppdelingsindustrien.
Vårt råstoff er tømmerstokker av gran
og furu som vi har som mål å utnytte
maksimalt.
Litt over 50% av tømmerstokken blir
til trelast. Resten blir biprodukter slik
som bark, ulike typer flis og avkapp.
Lyst til å se hvordan et moderne
sagbruk og høvleri fungerer?
Vi har lagt ut flere av våre filmer på
www.YouTube.com/bergeneholm

VEKST OG
LØNNSOMHET
Vi leverer generiske produkter. Det betyr at vi produserer etter en gitt standard med hensyn til kvalitet, og tilbyr et
produktsortiment bestemt av bygge-

| PRODUKTER

MER ENN TRE!

varekjedenes og våre industrikunders
behov.
Vi benytter FSC / PEFC-sertifisert
tømmer fra godkjente hogstområder.
Våre varer produseres etter norsk standard
og det benyttes kun anerkjente overflatebehandlinger.
Vårt mål er å skape vekst og lønnsomhet for våre kunder gjennom et tett
samarbeid om riktig produktspekter og
salgsfremmende tjenester. Samtidig som
vi ivaretar lønnsomhet og produksjonseffektivitet.

TRADISJONELT OG
TRENDY
Vi produserer nesten alt du trenger for å
bygge et norsk hus i tre; konstruksjonsvirke, forskaling, rekker, lekter, kledning,
terrassebord, panel og listverk.

| PRODUKTSORTIMENT

TRE TIL GENERASJONER

Vi tilbyr industriell behandling på en rekke av våre produkter i form av
impregnering, grunning, beising, maling
og lasering. Kun det beste får dekke våre
produkter.
Mange av våre produkter har eksistert
i flere generasjoner og fremstår som
tradisjonelle og tidløse. Produktets
utvikling ligger i sortering, merking,
overflatebehandling og håndtering.
Våre produkter selges til industrikunder
og de største byggevarekjedene i Norge.

BÆREKRAFTIG OG
NYTTIG
Å drive lønnsomt i treindustrien
er krevende. Marginene er små og salg
av biprodukter utgjør en viktig del av
vår totalomsetning. Vi utnytter alt

| BIPRODUKTER

BARKEN OG VEDEN

– både barken og veden.
Biprodukter nyttes både til
intern energiproduksjon (bioenergi)
eller selges til energiformål, pellets-,
papir- og plateproduksjon.
Vi satser på bark. Bark er et nyttig
produkt, mye brukt både i offentlige
uterom og private hager.
Vi tilbyr en rekke ulike barkprodukter;
dekkbark, pyntebark, miljøbark og
sanitærbark i sekk, samt bark i bulk.
Til våre største kunder lager vi
emballasje med egen profil.

EFFEKTIVT OG
PERSONLIG
For at våre kunder skal få en rask
og profesjonell service har vi etablert et
felles ordre- og fakturasenter. Våre lokale kundebehandlere ivaretar dem som

| LEVERING

TETT PÅ TRE

har behov for å snakke med noen «som
sitter tett på virkeligheten».
Plukk- og precutservice tilbys fra flere
avdelinger og travle fabrikk- og produktsjefer håndterer ordrer som er utenfor
standard sortiment.
Et tett og langsiktig samarbeid med
pålitelige transportører sikrer at varene
kommer trygt frem til våre kunder,
emballert, merket og med en
"sløyfe i metall".

SAGE - SELGE - SOLGT
Vårt salgsteam jobber aktivt for at våre
kunder skal lykkes med å selge våre
produkter.
Utallige kilometer tilbakelegges for å
besøke kunder i sentrale og grisgrendte
strøk. Heldigvis møter vi trivelige og

| SALGTEAMET

engasjerte mennesker som er like opptatt av tre som oss.

PÅ PINNE FOR
DEG

Vi tilrettelegger, følger opp og hjelper
til med alt fra kampanjer, brosjyrer og
utstillinger av tre i butikk og på lager.
Vi bidrar gjerne på minimesser,
road-shows og leverandørmesser,
og holder kurs både for butikkansatte
og butikkens kunder.
Fagfolk vokser ikke på trær – spør oss!

- Bergene Holm salgsteam -

TEORI OG
PRAKSIS
Vi deler gjerne vår kunnskap om tre
med kunder og kunders kunder.
Hvert år holder våre produkt- og
salgssjefer kurs for flere hundre

| SKOLEN

TRE PÅ TIMEPLANEN

deltakere.
Kursene skreddersys etter ønske fra våre
kunder. Treteknologi, produktkunnskap og
«hvordan bygge» er emner som går igjen.
Vi lager kjedetilpassede presentasjoner
med flotte bilder, gode illustrasjoner og
profesjonelle filmer som gir levende og
interessante kurs.
Vi holder oftest kurs ute hos våre kunder,
men inviterer gjerne til besøk på våre
anlegg. Det kan være nyttig å «få litt
sagmugg på skoa».

KUNNSKAP OG
INSPIRASJON
Bergene Holm AS – en merkevare i
norsk byggevarehandel. Vi jobber
bevisst med å knytte tilleggsverdier til
våre tradisjonelle produkter i form av

| TJENESTER

DET LILLE EKSTRA

kunnskap og inspirasjon.
Vår kommunikasjonsavdeling utvikler
brosjyrer, utstillinger, kursmateriell og
messekonsepter. Vi utformer annonser
og tekster, tar bilder i eget studio,
twitrer og har Norges mest allsidige
byggeblogg.
Vi ser det som vår oppgave å skape
positiv interesse rundt tre generelt
og Bergene Holm AS spesielt.
«Woods of Norway» kolleksjonen
vår er et eksempel på det.

MEK. KOM OG MERSALG
I vårt sortiment har vi mange
produkter som egner seg godt til
fremvisning i butikk. Enten som egne,

| SERVICE

GODE RÅD SELGER

små installasjoner, eller sammen
med bilder og informasjon
(mekanisk kommunikasjon).
Mange søker kunnskap om våre
produkter når de skal bygge, både på
nett og i butikk. Vi ønsker å være beste
valg begge steder.
Vår dedikerte servicemedarbeider
hjelper gode kunder med å lage
effektive utstillinger tilpasset
butikkens muligheter.
Utstillingene består av vareprøver,
bilder og plakater som gir faglig
trygghet, inspirasjon og økt salg.
Rett og slett en
vinn-vinn-vinn situasjon.

BYGG - SØK - VINN
Overalt i Norge er det store og små
byggeprosjekter på gang. Det bygges
nytt, restaureres og pusses opp både på
innsiden og utsiden av boliger og hytter.
Flotte prosjekter med gode løsninger

| INSPIRASJONSPRISEN

ALLE KAN SØKE ALLE
KAN VINNE

som er til inspirasjon for både naboer,
forbipasserende og andre.
Treprodukter utgjør ofte en vesentlig del
i byggeprosjekt ute og inne. Som en av
landets største trelastprodusenter ønsker
vi å fremme god bruk av tre og premiere
prosjekter som er til inspirasjon for andre.
Hvert år inviterer vi derfor alle som bygger
med tre til å søke Inspirasjonsprisen.
Vi deler ut 250.000 kroner i fem ulike
kategorier.
Vårt motto: - alle kan bygge - alle kan
søke - alle kan vinne!

BYGGING OG
BLOGGING
www.bergeneholm.no
Våre nettsider er tilrettelagt
for alle som er interessert i
eller bygger med tre.

| NETTJENESTER

HELT PÅ NETT

Blogg.bergeneholm.no
Vi har rett og slett Norges
mest allsidige og inspirerende
byggeblogg.
Facebook.com/bergeneholm
Alle som følger oss på facebook
får kunnskap om bransjen med
glimt i øyet.
Youtube.com/bergeneholm
Mange tusen har sett våre
filmer om tømmer som blir
til vakre terrasser.
Twitter: @bergeneholm
Vi twitrer når vi synes det
er noe som bør høres.

ANSVAR OG
ENGASJEMENT
Vi er stolte av å jobbe i en bærekraftig
industri, hvor råstoffet blir utnyttet
maksimalt og produktene våre er ansett
som tidløse og miljøvennlige. Vi ønsker

| SAMFUNNSANSVAR

VI SPILLER PÅ LAG

også å bidra til å skape verdier utover
det å produsere trelast.
Bergene Holm AS er en vesentlig arbeidsgiver i de distriktene hvor vi er lokalisert. Hvert år setter vi av en sum penger
til formål som kommer disse nærmiljøene til gode.
Vi støtter fortrinnsvis lag og
foreninger hvor våre ansatte er
engasjert, eller aktiviteter som blir
verdsatt av samarbeidspartnere og
lokalbefolkningen.
Vi er stolt støttespiller for Dristug gutter 16,
Norgesmestere i Volleyball 2012.

ANSVARLIG OG
MODIG
Gjennom to generasjoner har selskapet
vokst til å bli en av Norges største trelastvirksomheter. Det har vært
spennende og begivenhetsrike år.

| VERDIER

VÆRE MODIG
TA ANSVAR
JOBBE SAMMEN

Vi har vært med fra tider hvor det var
en «sag i hver bygd» til det nå står
bare noen få store bruk igjen i Norge.
Vi hadde ikke kommet hit hvor vi er idag
om vi ikke hadde stått ved våre verdier:
•

være modig

•

ta ansvar

•

jobbe sammen

Ved å Være modige, Ta ansvar og
Jobbe sammen for å bli Bedre - hver dag,
virkeliggjør vi visjonen om å bli
Beste valg for kunder, leverandører og
ansatte.

| FØLG OSS PÅ NETT

Postboks 2060 Stubberød, 3255 Larvik
www.bergeneholm.no

