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2017 har været et godt år, og vi ser frem til 2018 

"2017 synger på sidste vers. I året, der er gået, er både butikkerne og virksomhederne i fremgang. Der 

handles som aldrig før, selvom det stadig er industrien, der trækker det store læs. Det betyder dog ikke 

noget, for når industrien har det godt, er der penge at handle for. Det betyder øget salg i butikkerne, og 

i sidste ende øget salg for os. Så når de er glade, er vi glade”, lyder det fra FAGA’s formand Marianne 

Jensen. 

 

Læs mere 

 

 

 

Trends på vej mod et nyt årti 

Virksomheder, der lever af at forudsige, 

hvad forbrugerne vil købe, er også 

afhængige af at kende den 

samfundsmæssige trend. Anja Bisgaard 

Gade fra SPOTT taler om en emotionel 

transformation, der kommer til at omfatte 

såvel varer, som services og oplevelser, og 

hun giver sit bud på 10 trends på vej mod 

et nyt årti. 

Vil du i dybden med livsstils- og 

forbrugertrends samt farver og desigtrends 

for 2019? Så glæd dig til foråret, hvor FAGA 

i samarbejde med SPOTT arrangerer 

trendseminar for medlemmerne.  

 

Læs mere 

http://www.faga.dk/default.aspx?id=63&PID=83&M=NewsV2&Action=1&NewsId=380
http://www.faga.dk/default.aspx?id=63&PID=83&M=NewsV2&Action=1&NewsId=379
http://www.faga.dk/


 

Formland i spændende 
udvikling 

Formland er klar med en række 

spændende nye tiltag, der skal trække 

endnu flere besøgende til messen til 

glæde for udstillerne. Et ”Christmas”-

område er etableret, og der er igen 

fokus på de nye, upcomming 

designere, ligesom der bliver vist 

nyheder fra massevis af udstillere. 

En ny trend-duo er også på banen med 

god/ny inspiration, der kan arbejdes 

videre med. 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

Smuk emballage skaber 
oplevelser 

"Emballage er i dag en opgave for 

marketingafdelingen, for emballage skaber 

image og ikke mindst oplevelser i butikken." 

Det siger Jørn Vestergaard, adm. direktør i 

Embacollage, der i dag leverer design og 

designoplæg såvel som sparring til 

kunderne. 

 

Læs mere 

 

Prøv kræfter med det 

kinesiske marked 

Eksperter forventer, at det kinesiske e-

handelsmarked eksploderer i de 

kommende år, når den store 

middelklasse for alvor begynder at 

forbruge. 

Ehubnordic kan være vejen ind på det 

gigantiske marked for mange små- og 

mellemstore virksomheder, bl.a. via 

deres ”hylde”, på Alibabas Tmall Global 

portal. 

 

Læs mere 

 

 

http://www.faga.dk/default.aspx?id=63&PID=83&M=NewsV2&Action=1&NewsId=381
http://www.faga.dk/default.aspx?id=63&PID=83&M=NewsV2&Action=1&NewsId=378
http://www.faga.dk/default.aspx?id=63&PID=83&M=NewsV2&Action=1&NewsId=377


 

 

 

Dansk kreditvillighed er en 
overset konkurrencefordel 

I en international analyse fra topper 

Danmark listen over de mest kreditvenlige 

lande i Europa. ”Danske virksomheder kan 

bruge og bruger allerede det solide 

økonomiske fundament til at sætte 

yderligere skub i eksporten ved at tilbyde 

gode kreditvilkår til kunderne rundt 

omkring”, vurderer Jørgen Lund Lavesen, 

der er direktør i kreditforsikringsselskabet 

Atradius. 

 

Læs mere 

 

Lær at skrive sælgende 

SEO-tekster 

I e-bogen ”Overhal konkurrenterne 

med SEO-tekster, der sælger” klæder 

SEO-tekstforfatter Majbritt Lund sine 

læsere på, så de ved, hvad den gode 

hjemmeside skal kunne og især, 

hvordan de fremover kan tiltrække 

mange flere kunder via Google. 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

Gratis adgang til Paris-messen 
MAISON&OBJET 

Som FAGA-medlem får du gratis adgang til 

MAISON&OBJET, som afholdes 19. – 23. 

januar 2018 i Paris. Kontakt PROMOSALONS 

på tlf.: 33 93 62 66 eller e-mail for at få en 

gratis invitationskode. Husk at oplyse, at du 

er medlem af FAGA. 

 

Læs mere 

 

http://www.faga.dk/default.aspx?id=63&PID=83&M=NewsV2&Action=1&NewsId=376
http://www.faga.dk/default.aspx?id=63&PID=83&M=NewsV2&Action=1&NewsId=375
mailto:denmark@promosalons.com?subject=Gratis%20adgang%20til%20Maison%26Objet
http://www.faga.dk/default.aspx?id=63&PID=83&M=NewsV2&Action=1&NewsId=374


Ophør af samarbejdesaftalen med If 
forsikring 

Der er kun få FAGA-medlemmer, der bruger aftalen med If 

forsikring, og interessen er faldende, selvom If har brugt 

mange ressourcer på at kontakte medlemmerne. Derfor 

har If forsikring  valgt at opsige samarbejdsaftalen pr. 1. 

januar 2018. De eksisterende kunder kan dog fortsætte i If 

på deres nuværende vilkår og med uændrede rabatter.  

Vi henviser i stedet til forsikringsaftalen mellem TRYG og 

SMVdanmark, som FAGA's medlemmer kan benytte. 

Aftalen giver optil 25 % rabat på både erhvervs- og 

privatforsikringer. 

Læs mere om TRYG aftalen på SMVdanmark.dk 
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