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SMÅT BRÆNDBART: 
Er du mand eller mus? 

Det spørgsmål stiller Rie Bidstup i denne udgave af Småt Brændbart, og det 

spørgsmål stillede hun sig selv, da hun blev trukket med ned af en anden 

virksomheds konkurs. ”Du kan vælge at krybe i et lille musehul og gemme dig, men 

du kan også vælge at være ”mand”, tage tyren ved hornene og bruge dit netværk”, 

siger hun. 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

STORT & småt - Nyt fra branchen 

Der sker altid noget i vores branche. Vi har samlet en række 

aktuelle historier, som kan være relevante for dig: 

Ny lovgivning påvirker alle danske virksomheder med salg til 

Holland 

Nye regler for betaling på nettet 

Anne Black har vundet kopisag 

SMVerhvervslån - lån mellem virksomheder 

F&H of Scandinavia åbner nyt showroom og køber Rosti 

 

Læs artiklerne 

 

Generalforsamling i Matadors fodspor 

Med Korsbæk som kulisse kunne der nemt have 

udspillet sig et drama under årets generalforsamling, 

men alt forløb i god ro og orden. 

Der var genvalg hele vejen rundt, og regnskabet for 

2018 samt budget for 2020 blev godkendt, ligesom 

kontingent og indmeldelsesgebyr fortsætter uændret 

næste år.  

 

Læs mere og download referat 
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Formland står stærkt 

Mange af FAGA’s medlemmer er med, når Formland slår 

dørene op 15.-18. august. Under mantraet; Styrkes 

butikkerne, styrkes udstillerne og branchen, har teamet bag 

Formland sammensat et spændende program, der 

forhåbentlig får indkøberne til at blive et par dage, besøge 

alle udstillerne, se alle nyhederne og blive inspireret til at 

skabe unikke købsoplevelser. Læs mere om, hvad der sker 

på messen, og hvor du kan hente masser af inspiration til din 

virksomhed. 

 

Læs mere 

 

Trenden til julen 2019 

Håndlavede ting og ideer importeret fra naturen 

forbliver i fokus side om side med poetiske og sensitive 

designs, glamourøst stylede dekorationer og originale 

dekorative ideer. 

Christmasworld deler julen op i fire trendtemaer; 

Tender festivities, Essential ceremonies, Sweet 

traditions og Luminous celebrations. 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

Få fat i Østeuropa på polske Warsaw Home 

Polen har været en af de hurtigst voksende økonomier i 

Europa igennem de senere år, velstandsniveauet er stigende, 

og arbejdsløsheden er faldende. Det åbner nye muligheder 

for danske virksomheder, bl.a. også for FAGA’s medlemmer. 

Warsaw Home er en international interiørmesse, der 

tiltrækker besøgende fra hele Østeuropa. Fra 3.-6. oktober 

slår messen dørene op for fjerde gang, og danske Hübsch er 

med. 

 

Læs mere 

 

Få konkrete ledelsesværktøjer på 
SMVdanmarks ejerlederuddannelse 

Er du gået fra én til flere ansatte? Eller vil du gerne 

lære at gribe ledelsesrollen som selvstændig bedre 

an? Så kunne SMVdanmarks ejerlederuddannelse 

måske være det næste oplagte skridt på vejen.  

Næste hold starter op 23. september 2019, og da FAGA 

er medlem af SMVdanmark, får du uddannelsen til en 

særlig fordelagtig pris. 

 

Læs mere om uddannelsen 

 

 

https://www.faga.dk/link.ashx?id=629&ref=22121
https://www.faga.dk/link.ashx?id=630&ref=22121
https://www.faga.dk/link.ashx?id=631&ref=22121
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Bliv skarp på interiørsæsonen AW 20/21 så du kan lykkes med din kollektion 

Hvilke trendtemaer kommer til at gennemsyre interiørbranchen? Hvad vil forbrugerne have? Og hvordan får jeg mest 

muligt ud af markedsføring på Instagram? Det og mere til får du svar på, når FAGA afholder trendseminar 7. oktober i 

København og 8. oktober i Herning.  

Pris pr. person KUN kr. 379,- plus moms (markedspris ca. kr. 2.000,-). 

 

Læs mere og tilmeld dig her 

 

 

 

SÆRTILBUD: 15% rabat på messefragt 

Siden pallefragtaftalen med DB Schenker blev indgået i maj 

sidste år, har selskabet fragtet i alt 3.056 forsendelser for 

FAGA's medlemmer.  

DB Schenker glæder sig over den positive modtagelse og 

tilbyder FAGA's medlemmer 15% rabat på messefragt til alle 

internationale udstillinger for resten af 2019.  

 

Se hvordan du får rabatten 

 

75% rabat på entrébilletten til Formland 

Som medlem af FAGA får du entrébilletter til Formland 

Autumn 2019 til en særlig fordelagtig pris. 

Normalprisen for en entrébillet (efter 20. juni) er kr. 

200,-, men du kan købe billetter til kun kr. 50,- pr. stk. 

helt frem til, samt under, messen.  

Eneste betingelse er, at billetterne skal købes online på 

formland.dk ved at indtaste 

Invitationskoden: faga71 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

Fribilletter til dig, der udstiller på Formex 

Dit FAGA-medlemskab giver dig et ekstra kort på hånden i 

forhold til andre danske udstillere på messen. Du får nemlig 

https://www.faga.dk/link.ashx?id=633&ref=22121
https://www.faga.dk/link.ashx?id=634&ref=22121
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en række fribilletter til rådighed, så du kan invitere endnu 

flere kunder til messen. 

Antallet af fribilletter afhænger af størrelsen på din stand, 

har du f.eks. en stand på 20 kvm., så får du 10 fribilletter. 

Fribilletterne skal bestilles via Formex’s online-bestilling: 

Event Planner 

 

Læs mere og se billetfordelingen 

 

Gratis adgang til Parismessen 

Maison&Objet 

Som medlem af FAGA får du gratis adgang (normalpris 

ved indgangen 70 EUR) til MAISON&OBJET, som 

afholdes 6.-10. september 2019 i Paris. 

Kontakt PROMOSALONS på tlf.: 33 93 62 66 eller send 

en mail til: denmark@promosalons.com for at få en 

gratis invitationskode. 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

Få 10% rabat på kreativ analyse hos Studie FlyHelsted 

Et nyt samarbejde med Studie FlyHelsted giver FAGA medlemmer 10% rabat på en 

grundig kreativ analyse at dit katalogkoncept, standdesign- eller 

showroomkoncept.  

Prisen er kr. 15.000 + moms pr. koncept. 

Analysen inkluderer et indledende og et afsluttende møde samt et visuelt output i 

form af moodboards eller storyboards med supplerende tekst.  

 

Læs mere om tilbuddet  

 

 

Spar penge på dit medlemskab 

Som medlem af FAGA har du adgang til SMVdanmarks Rabatportal, hvor du finder gode leverandøraftaler, rabatter og 

indkøbsfordele. Nedenfor kan du se et lille udpluk af aftalerne - se priser og få overblik over alle aftaler ved at logge på 

Rabatportalen. 

Har du endnu ikke fået adgang til SMVdanmarks Rabatportal, så kontakt Grete Høgh Larsen på larsen@SMVdanmark.dk 

eller telefon 33 93 20 00. 

https://www.faga.dk/link.ashx?id=637&ref=22121
https://www.faga.dk/link.ashx?id=638&ref=22121
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LOG PÅ RABATPORTALEN 

  

   

Et kort til mere end 18.000 

stationer i Europa 
Bonus på vej til Tryg kunder 

Få 50% rabat på eksportdokumenter 

hos SMVdanmark 

  
 

Følg FAGA på Facebook og vær med, når der sker noget – KLIK HER  
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