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Småt brændbart 

”Efteråret begynder 24. juni med 

Tendence i Frankfurt. Og vi glæder 

os!” Det siger Christian Storm. Han 

skal med på ikke mindre end 17 

messer i efteråret, og han giver gode 

råd og små fif videre til andre af 

FAGA’s medlemmer, der måske 

overvejer en udenlandsk messe og ny 

eksport. ”Tør man tage springet og 

investeringen, er det en spændende 

rejse, at udvikle sin virksomhed 

internationalt”, siger han i Småt 

brændbart. 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

FAGA’s generalforsamling: Når 

arbejde og fornøjelse går hånd i 
hånd 

FAGA fylder 35 år i 2017, og i den anledning 

dannede Nimb ved Tivoli rammerne om 

generalforsamlingen. Formanden Marianne 

Jensen talte om optimisme i branchen, og 

slog også fast, at intet kommer af sig selv. 

”Men vores branche er kendetegnet af 

dygtige og arbejdsomme indehavere”, 

sagde hun. Efter generalforsamlingen fik 

deltagerne en spændende rundtur i Tivoli. 

 

Læs mere 

 

http://www.faga.dk/default.aspx?id=63&PID=83&M=NewsV2&Action=1&NewsId=339
http://www.faga.dk/default.aspx?id=63&PID=83&M=NewsV2&Action=1&NewsId=340
http://www.faga.dk/


Medusa-universet igennem 
20 år 

Rudolf’er, sjove, søde og finurlige 

figurer, nisser og Blue Dancers er blot 

en lille del af det Medusa-Copenhagen 

univers, der fylder 20 år på Formland. 

Kollektionen har udviklet sig, for som 

Rie siger: ”Det er utroligt vigtigt, at 

man hele tiden skaber noget nyt, som 

samtidig kan bære det gamle - og ikke 

mindst om at ramme forbrugernes 

behov”. Jubilæet fejres på Formland 

med en reception på standen torsdag 

17. august kl. 16-18. 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

FAGA fester med Dodo & The 

Dodos - kommer du? 

Vi stabler en kæmpe fest på benene med 

god mad, hyggeligt samvær og ikke mindst 

topunderholdning med Dodo & The Dodos. 

Det sker i anledningen af FAGA's 35 års 

jubilæum, som fejres fredag den 18. august 

i MCH Herning Kongrescenter. Festbilletten 

koster KUN kr. 395,- (ekskl.moms), og 

ved tilmelding senest den 1. august får 

du 2 GRATIS drinksbilletter. 

 

Læs mere 

 

En fantastisk Formland 
messe står for døren 

Når FAGA’s medlemmer møder op på 

Formland, bliver det til en messe med 

450 udstillere og 12.000 besøgende fra 

interiør- og designbranchen i ind- og 

udland. Ikke mindst ONE-konceptet 

har trukket mange nye udstillere og 

dermed også nye besøgende til, og for 

FAGA’s medlemmer kunne det være en 

god idé at kaste et blik på 

trendområderne for at hente god 

inspiration til standen. 

 

Læs mere 
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Hvordan påvirker Brexit din 
virksomhed? 

Storbritanniens beslutning om at forlade EU 

kommer utvivlsomt til at påvirke enhver 

dansk virksomhed, der eksporterer til 

Storbritannien. Men hvad kan du forvente, 

at Brexit kommer til at betyde for netop din 

virksomhed? Læs hvad Atradius’ adm. 

direktør Jørgen Lund Lavesen mener. 

 

Læs mere 

 

Når du skal kommunikere til 

den nye generation 

Som lovet i det forrige nummer af 

FAGA Nyt fortæller Jakob Søndergaard 

fra SPOTT denne gang om, hvordan 

man skal henvende sig til de nye unge. 

Kommunikationen udvikler sig fra in 

flow kommunikation til on demand 

kommunikation. De unge er i højere 

grad helt online eller helt offline, og de 

kræver kortfattet brugermotiveret, 

visuelt skarp og ikke mindst 

vedkommende kommunikation. 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

Tag en lederuddannelse hvor du 
og din virksomhed er i centrum 

Håndværksrådet tilbyder en skræddersyet, 

praktisk orienteret ejerlederuddannelse, 

hvor både du som leder og driften af din 

virksomhed er i centrum. Alle medlemmer 

af Håndværksrådet – herunder også FAGA’s 

medlemmer – har mulighed for at tage 

uddannelsen, som består af 5 moduler, 

hvoraf første modul afvikles 10. og 11. 

oktober i år. 

 

Læs mere 
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