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Misjon, mål og visjon

VISJON 
HVA ER VÅRT MÅL 

Vårt mål er å bli den største 
overnattingsleverandøren i Nord Europa innen 

2020

MISJON 
HVEM VI ER TIL FOR 

Vi hjelper bedrifter med å flytte 
arbeidstokken, og finner overnattingsløsninger 

i tider preget av endring



Vedlagt finner du litt om:  
 
 

Hvem vi er – selskap 
og eierskap  

Hva og hvordan vi 
leverer 

Hvem vi er til for – 
noen referanser



Forenom AS er et 100 % eid selskap i Barona 
Gruppen som om ble etablert i Finland for 15 år 
siden. Pionerånd og nyskaping har vært en rød 
tråd helt fra starten. Gruppen har 450 ansatte 
og en omsetning på nærmere 230 millioner Euro.  
Forenom har en omsetning på nærmere 40 
millioner Euro og har ca 100 ansatte i Norden. Vi 
har mer enn 15 års erfaring og er en av Nordens 
ledende operatører med over 3000 leiligheter 
for utleie i Norge, Finland, Sverige og Danmark. 
Forenom har i dag kontorer i Oslo og Stockholm 
med hovedkontor i Helsinki.

  Hvem er vi? – Selskap og eierskap



Profesjonell og personlig service : 
1) Èn kontaktperson står ansvarlig for 

prosjektet 
2) Vi sender et uforpliktende tilbud til 

deg innen 48 timer

1) Vi har erfaring fra små til store 
prosjekter – alt fra prosjekter for èn 

enkelt ansatt - til flere hundre ansatte  
2) Vi tilbyr flere ekstra tjenester som 
henting, vask av leilighet og frokost 

levert på døren 

Hva og hvordan vi leverer

FOKUS PÅ KUNDENLEILIGHETER OVER 
HELE NORGE 

 
Forenom kan tilby boliger i hele Norge  i 
stjernekategorien 1 -4. Forenom tilbyr 
overnatting som alternativ til hotell i 

forbindlese med jobb, gjennom betjente 
og møblerte leiligheter 

PROFESJONELL OG 
PERSONLIG 

Vi utvikler våre tjenester sammen 
med våre kunder: 



Hvem vi er til for – Noen referanser

CASE ABB 

.  

Forenom meets our needs and accommodates our 
foreign and Finnish employees around Finland at a 
good level. In 2014 there were 130 ABB employees 

staying with Forenom.” 
 Johanna Peitsara,  
Travel Manager, ABB

CASE CAVERION 

” Collaboration with Forenom has been very 
flexible and has gone very well. 

Accomodation for over 140 Caverionians has 
been organized quickly, even on short 

notice.”                                              Paavo 
Laakso,  

Project Manager, Caverion

CASE NAFTO 

“Forenom has helped us by providing 
accommodation for our workers. Our 

projects last over 6 months and 
therefore the fully furnished and 

comfortable accommodation are very 
important” 

Krzysztof Batory 
Project Manager,NAFTO Private Limited



 Eksempler på referanser i Norge


