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  Vi lanserer nå MIN SIDE og en ny APP!        -  og gjør det enklere for DEG å bestille fra oss!

Ny «min side» hos Vestfoldmøllene!
Vi ønsker å gjøre det ENDA enklere å handle hos oss. Nå lanserer vi en ny og moderne løsning! 

• Enkel brukertilgang og brukergrensesnitt
• Bestillingsløsning med mer informasjon til hver enkelt kunde
• God stabilitet

Den nye løsningen er testet og vi gleder oss til å lansere produktet i markedet.

Logg inn på «min side»
Før du kan benytte deg av den nye appen 
må du opprette bruker på «min side». 
 
Du finner innlogging på  
norgesfor.no/vestfoldmollene 
 
Klikk på ikonet for “min side” øverst til høyre, 
så kommer du til vår innloggingsside.

• Skriv inn din e-postadresse  
(OBS! må være e-postadressen vi har registrert hos  
Vestfoldmøllene. Er du usikker kontakt oss på tlf. 47 79 00 00)

• Klikk på “Logg inn”
• Skriv inn egenvalgt passord
• Du vil få en mail med link for resetting av  

passord 

Dersom du ikke mottar denne mailen:

•        Sjekk om den har kommet som spam/søppelpost

•        Hvis ikke ring oss på 47 79 00 00 (Lena) eller  

       45 40 71 55 (Gro). 

 

Når nytt passord er opprettet er du klar 
for å logge deg inn. Passordet kan du 
endre senere under innstillinger. 

Nå er du klar til å bruke “min side”!



Bestilling 
Du vil få enkel tilgang til en rekke  produkter og 
tjenester fra oss.

Det skal være lett å bestille, der du er, når det 
passer deg!
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  Vi lanserer nå MIN SIDE og en ny APP!        -  og gjør det enklere for DEG å bestille fra oss!

Prøv også vår nye APP !
Vår nye app vil gjøre  din hverdag enklere   
og kontakten med oss enda lettere.
Vi har lagt vekt på at den skal være enkel å 
bruke, og den har en rekke  funksjoner til 
bistand i en hektisk arbeidsdag.

• Du vil kunne bruke samme kundeprofil i den nye 
appen som i «min side». 

• Husk å velge Vestfoldmøllene som “Min mølle”. 

• Dine kundedata er enkle å administrere, og vil bli 
oppdatert fortløpende. 

• Du  vil få bedre logistikk, og tilgang på  
relevante tilbud.

Kraftfôr  
bestilles  

med enkle  
tastetrykk.
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Hvordan kan DU laste ned vår nye app? 

Du kan laste ned vår nye app hos AppStore eller Google Play.   

Bruk søkeordet: Strand Norgesfôr 

Brukernavnet og passord er det samme som for “Min Side”.   
 
Kontakt oss på tlf. 47 79 00 00 (Lena) eller 45 40 71 55 (Gro)  
så hjelper vi deg i gang. 

God kjøpshistorikk
Du vil få en enkel og god oversikt  over hva du har 
kjøpt, hvilke ordre  vi har under behandling, og når du 
bør gjøre din neste bestilling. Dette vil kvalitetssikre 
dine bestillinger i fremtiden. Du får en komplett 
oversikt over egen konto og tilgang på alle fakturaer 
du  har mottatt fra oss.

Gjødsel
Det er viktig med planlegging og holde oversikt over 
hvilket gjødsel som er benyttet på dine ulike skifter. 
Her kan du legge inn det du har brukt og vil bruke  
fremover. Gir deg mulighet for god  planlegging av 
variert og effektiv gjødsling.

Plantevern
Her kan du legge inn plantevernmidler og  registrere 
bruk av nye midler. En god planlegging og et viktig 
hjelpemiddel for å holde oversikten.  Det vil også være 
linker til våre ulike sikkerhets-datablad på våre ulike 
plantevernmidler.

Du vil kunne kontakte oss ved å sende SMS, ringe eller 
sende e-post direkte fra løsningen. Det vil bli enda 
enklere å kommunisere med vårt kundesenter.

  Mer enn bestilling !

Kommunikasjon med våre medarbeidere


