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Småt brændbart 

FAGA’s medlemmer ser fortrøstningsfuldt på fremtiden, og 

ikke mindst er de med på, at skal man være med i front, 

skal der ydes en indsats. Netop derfor er FAGA’s formand, 

Marianne Jensen også meget glad for og tilfreds med at de 

to SPOTT trendseminarer har været fuldt booket.  

Samtidig ser hun frem mod generalforsamlingen 24. maj 

på Restaurant Nimb i Tivoli i København og FAGA’s 35 års 

jubilæumsfest 18. august i Herning. 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

2,4 millioner kroner til 
messehjælp 

I løbet af de seneste godt tre år har 

virksomheder inden for design-, gave- og 

brugskunstområderne fået godt 2,4 million 

kroner i støtte fra Eksportrådet til 

messedeltagelse. 

Halvdelen af de penge er gået til FAGA-

medlemmer viser opgørelser. 

 

Læs mere 

 

SPOTT på trenden 2018 

”Der er tegn på et synkront, globalt 

opsving", det sagde Jakob 

Søndergaard, da SPOTT holdte 

trendseminar for FAGA's medlemmer i 

København og Herning. 

Der var fulde huse til begge 

arrangementer, som gav masser af 

inspiration samt ikke mindst værktøjer, 

der kan tages direkte med hjem og 

bruges i kollektionsudviklingen. 

 

Læs mere 

 

 

http://www.faga.dk/default.aspx?id=63&PID=83&M=NewsV2&Action=1&NewsId=324
http://www.faga.dk/default.aspx?id=63&PID=83&M=NewsV2&Action=1&NewsId=329
http://www.faga.dk/default.aspx?id=63&PID=83&M=NewsV2&Action=1&NewsId=328
http://www.faga.dk/


 

 

 

Har du styr på indholdet i dine 
forhandleraftaler? 

I december 2016 trådte en ny lov om 

erstatning i konkurrencesager i kraft, som 

gør det lettere for en skadelidt forbruger 

eller virksomhed at få medhold i en 

erstatningssag, hvis skadevolder har 

krænket de konkurrenceretlige regler.  

Derfor skal FAGA’s medlemmer være 

opmærksomme på indholdet i deres 

forhandleraftaler, da disse ofte indeholder 

bestemmelser, der strider imod de 

konkurrenceretlige regler. 

 

Læs mere 

 

 

 

Nye firmaer har en fordel, når 
der handles med Kina 

At være et nyt, ungt firma kan være en 

fordel, når man handler med Kina, Det siger 

Heidi Larsen, der har skrevet flere bøger 

om, hvordan man agerer på og forstår det 

kinesiske marked. 

Hun mener, de nystartede virksomheders 

energi og drive samt deres 

opstillingsparathed og fleksibilitet er noget, 

de kinesiske leverandører sætter pris på. 

 

Læs mere 

 

Jeg tog måttetjansen 

Tina Bremholm har fundet sin niche i 

entréen. Hun kæmpede sin virksomhed 

op midt i krisen, og i dag har hun 

kunder i både Europa og USA. 

Hun bevægede sig fra ”nice to have” til 

”need to have”, og som hun siger det 

med et smil: ”Jeg tog måttetjansen”. 

 

Læs mere 
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