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Småt brændbart 

"Salget på messerne går ned. Til gengæld bliver eftersalget 

større. Det betyder, at vi som leverandører og udstillere på 

messerne i Danmark og rundt omkring i Europa skal ændre 

vores opfattelse af, hvad det egentlig er, vi skal bruge 

messerne til", lyder det fra Peter Laursen, der er indehaver 

af Ib Laursen og medlem af FAGA's bestyrelse. 

"Jeg tror på, at vi i højere grad skal bruge messerne som 

showcases og som stedet, hvor kunderne oplever, hvad 

virksomheden kan". 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

Fællessang og feststemning til 
FAGA's 35 års fødselsdag 

Fredag den 18. august var knap 200 gæster 

fra medlemskredsen og udstillerskaren på 

Formland samlet til jubilæumsfest i Herning. 

Aftenen blev skudt i gang med 

fællessang og feststemningen tog for alvor 

fat, da Dodo & The Dodos indtog scenen. 

 

Læs mere 

 

Formland blev en succes for 
FAGA's medlemmer 

Den 67. udgave af Formland bød på 

478 udstillere og 12.288 indkøbere fra 

38 lande, hvilket er flere internationale 

indkøbere end hidtil, og det kunne 

mærkes på standene. En stor del af 

FAGA's medlemmer er repræsenteret 

på Formland, og generelt er 

tilfredsheden stor. 

 

Læs mere 
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Sådan gik det på de 
internationale messer 

Tre tyske og en svensk messe er det blevet 

til inden redaktionens slutning i denne 

sæson. Stemningen har været positiv, men 

der sker og er sket en række 

datoændringer, der kommer til at betyde 

noget for den fremtidige messescene. 

 

Læs mere 

 

Ekspert i lys 

Esko Design er ekspert i lys. Esko Schmidt-

Sørensen er opfinder og med nye øjne på en 

etableret branche har han skabt en serie LED 

lamper, der hænger hos både Google og Apple. 

Seneste nye skud på stammen er lysmasker, der 

har en gavnlig effekt på huden såvel som på 

helbredet. 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

Hvad betyder den nye 
markedsføringslov for dig? 

Den nye markedsføringslov er netop trådt i 

kraft. Lovens opdeling og en række 

paragraffer er ændret, men langt 

størstedelen af indholdet af den tidligere lov 

gælder fortsat.  Det fastslår advokat Jørgen 

Lykkegaard fra TVC advokatfirma.  

 

Læs mere 

 

http://www.faga.dk/default.aspx?id=63&PID=83&M=NewsV2&Action=1&NewsId=353
http://www.faga.dk/default.aspx?id=63&PID=83&M=NewsV2&Action=1&NewsId=350
http://www.faga.dk/default.aspx?id=63&PID=83&M=NewsV2&Action=1&NewsId=352


Bliver dit produkt kopieret? 
Få gratis hjælp 

En ny ”Hotline om kopivarer” tilbyder 

gratis vejledning og hjælp, hvis dit 

produkt bliver kopieret, eller hvis du 

gerne vil forebygge kopiering. 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

Prisændringer på import fra Kina og Hong Kong 

Pr. 15. september i år ændrer UPS priserne på import af pakker fra Kina 

og Hong Kong. Det sker som følge af udviklingen i driftsomkostninger, 

såvel som den aktuelle markedssituation med øget efterspørgsel på 

flyfragt, som påvirker betjeningsomkostningerne 

 

Læs mere 

 

Orientering fra GLS: paller og 
hængende konfektion udgår næste 
år 

Pr. 1. januar 2018 stopper GLS håndtering af 

paller og hængende konfektion. Der er tale om en 

generel ændring, hvor begge produkter helt 

udgår af deres setup – du er måske allerede 

bekendt med dette, da GLS for nylig har 

orienteret deres kunder om årsagen. 

 

Læs mere 
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