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Småt brændbart 

Messeperioden er ved at være forbi, og 

en af dem, der har været på aller flest 

messer siden januar er FAGA’s 

næstformand, Birger Nielsen. 

”Generelt har der været en positiv 

stemning på messerne. Der var været 

optimisme, købelyst og fremgang, og 

jeg ser i hvert fald positivt på 

fremtiden for branchen. 

Han ser en tendens til, at 

brandværdien for mærkerne er blevet 

større. ”Forbrugerne vil ikke bare have 

varer for enhver pris. Folk vil have 

produkter med et DNA. Så det tegner 

godt for FAGA’s medlemmer”. 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

 De danske messer: Formland 
var en ubetinget succes 

Nu ser det for alvor ud til, at Formland har 

fundet sine egne ben. Denne gang var 

messen en stor succes med 11 pct. flere 

udstillere end forrige år, og mange nye 

tiltag. Blandt de mange FAGA-medlemmer, 

der udstillede, var 

tilfredshedsundersøgelsen også stor. 

 

Læs mere 

 

Håndværksrådets 
fællesstande er en succes 

 Håndværksrådet har stået bag 

fællesstande for små- og mellemstore 

virksomheder på Formex, på Nordstil 

og på TrendSet. En del af FAGA’s 

medlemmer valgte netop at deltage på 

fællesstandene og med rigtig fin 

succes. 
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De internationale messer: God 

stemning og ordrer i bøgerne 

Stemningen var generelt god på de 

internationale messer, som rigtig mange af 

FAGA’s medlemmer har deltaget på i den 

seneste måned. Der kom ordrer i bøgerne, 

udstillerantallet såvel som besøgstallene på 

de respektive messer i Tyskland, Frankrig, 

Sverige og Oslo var stigende, og der lyder 

masser af superlativer fra 

messearrangørerne. 

 

Læs mere 

 

FAGA trendseminar: Oplev 
trenden 2018 

Når FAGA holder trendseminar vil 

SPOTT gå tæt på farverne og trenden 

til 2018, bl.a. med en specielt udviklet 

farveskala, hvor man har taget 

udgangspunkt i kommercielt sikre 

farver, der kan tage FAGA’s 

medlemmer sikkert igennem 2018. 

Herudover ser man på de generelle 

tendenser frem mod 2020 med specielt 

fokus på de sociale medier samt på 

den nye unge generation af forbrugere. 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

Passion og en fornemmelse for 
træ 

Noyer er et ungt, dansk brand, hvor kvalitet 

og godt håndværk betyder alt. For Janus 

Larsen er det hans drøm, der går i 

opfyldelse, og nu sættes der ind med salg 

både nationalt og internationalt, for selv om 

der ikke ligger nogen fast strategi, står der 

udvikling på programmet. 

 

Læs mere 
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