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SMÅT BRÆNDBART: Vi står overfor en uge i 

regnbuens tilbudstegn! 

Julen står for døren, men det samme gør Black Friday. Julen er 

selvfølgelig branchens allerstørste og allervigtigste salgsperiode, 

men Black Friday er også ved at komme godt der op ad. Men 

giver den ekstra omsætning – eller flytter den bare 

omsætningen fra julehandlen, så forbrugerne køber med 

rabatter, og leverandørerne og dermed FAGA’s medlemmer står 

tilbage med ”aben”? 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

Så er det tid til julen ’18 

Mens de danske detailbutikker har travlt 

med at sælge julevarer til julen 2017, er en 

stor del af FAGA’s medlemmer allerede i fuld 

gang med at tænke på julen 2018. Vi har 

fået et ”sneak peak” på den trend, der bliver 

præsenteret på Christmasworld i Frankfurt 

til januar for julen 2018. 

 

Læs mere 

 

Maison&Objet i fremgang 

Satser man på eksporten, er 

Maison&Objet ét af de steder, man skal 

være repræsenteret. Messen er i klar 

fremgang, og her har man mulighed 

for at få kontakt til de vigtigste 

indkøber fra alle de store varehuse og 

butikskæder verden over. 

 

Læs mere 
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NOMESS skal være et 
livsstilsbrand 

NOMESS, der også er medlem af FAGA, 

fylder 10 år. Det sker med masser af energi, 

nye produktgrupper og en ny strategi, der 

gør, at virksomheden bevæger sig fra at 

være et organisingsbrand til at være et 

livsstilsbrand med design til hele boligen – 

det velkendte NOMESS DNA bibeholdes, 

men i en version 2.0. 

 

Læs mere 

 

Kun få ledige pladser på 

FAGA’s fællesstande 

Der er allerede nu, 3 en halv måned 

før messerne finder sted, stor 

tilslutning til FAGA’s fællesstande på 

Formex, Nordstil, TrendSet og Spring 

Fair næste år. Så hvis du overvejer at 

udstille, skal du reagere nu, da 

deadline for at få plads i de bedste 

områder er overskredet 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

Undersøgelse med fokus på 
eksport – FAGA har brug for din 
hjælp! 

I slutningen af november igangsætter FAGA 

i samarbejde med Håndværksrådet en 

undersøgelse blandt medlemmerne for at 

samle viden om eksporten i branchen. 

Resultaterne fra undersøgelsen skal bruges 

til at opnå større politisk indflydelse og 

favorable vilkår for dig, der eksporterer. 

 

Læs mere 
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Forebyg stress blandt 
medarbejderne 

Det er langt bedre at forebygge stress 

end at afhjælpe stress blandt 

medarbejderne - også økonomisk, for 

investeringen i forebyggelse er langt 

lavere end den investering, det 

kræver, når medarbejder er gået ned 

med stress. Det fortæller stresscoach 

og foredragsholder Bjarne Toftegård, 

og han giver gode råd til, hvordan man 

tidligt kan spotte og netop forebygge 

stress – både sin egen og 

medarbejdernes… 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

Virksomheder med e-eksport 

tjener 30 pct. mere 

Fremtidens vækst er online, og dansk 

eksport risikerer at miste digitalt fodfæste. 

Det er konklusionen efter præsentationen af 

nye tal fra Danmarks Statistik. Analyser 

vises desuden, at virksomheder med e-

eksport tjener 30% mere! Blandt de 

muligheder, der er for at eksponere sit 

showroom internationalt, er Google Street 

View, der nu går inden døre. 

 

Læs mere 

 

Er dit produkt et biocid? 

Biocider bruges til at beskytte 

mennesker, dyr, vand, overflader, 

materialer og produkter for bakterier, 

svampe, alger og skadedyr – og de er 

en del af mange typer produkter. Hvis 

dit produkt er et biocidprodukt, skal du 

kende biocidreglerne. 

 

Læs mere 
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Har du tjek på messedatoerne næste år? 

Nordstil, Formex, Maison&Objet, Oslo Design Fair, Formland, Spring Fair, Ambiente og mange flere… 

Messerne kommer som perler på en snor hvert år, så der er massevis af datoer at holde styr på – få et 

samlet overblik i FAGA’s messekalender. 

GÅ TIL MESSEKALENDER 
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