
Med FAGA Nyt får du nyheder og andre oplysninger, som er relevante for din virksomhed - følg med så du ikke går glip af 
noget.  

Klik her for onlineversion af denne mail 

 

FAGA Nyt / oktober 2019

 

SMÅT BRÆNDBART: 
Kontrasternes tidsalder 

Det er den vildeste tur, vi er på lige nu og fortsat vil 
være. Det skriver bestyrelsesmedlem Camilla 
Christensen i denne udgave af Småt Brændbart. Verden 
ændrer sig i turbofart, og alligevel har det aldrig gået 
langsommere end lige netop i dag; for i morgen går det 
nemlig endnu stærkere. Kæmpe nyheder bliver 
hverdagskost, når nyhedsaktualiteten skifter hvert 
minut. ’Sustainability’ er det nye ’black’, forbrugerne 
skifter retning hele tiden, og gennemførte digitale 
strategier er et ’must’. 

 
Læs mere 

 

 

STORT & småt - Nyt fra branchen 

I STORT & småt samler vi brancherelevante oplysninger af 
forskellig karrakter.   

Denne gang får du et kort tilbageblik på Formex, Kind + 
Jugend og Maison&Objet.  

Du kan altid sende en mail til redaktør på FAGA Nyt, Pia 
Finne, hvis du har forslag til nyheder, som vi kan bringe i 
næste udgave.  

 
Læs om messerne  

 

Pas på med registrering af elektroniske 
artikler 

De såkaldte WEEE-registreringer af el-artikler kan være en 
dyr og unødvendig affære. Det har Ib Laursen ApS erfaret 
og advarer nu andre FAGA medlemmer mod at gå i 
fælden. 

Få nyttig viden om hvordan du skal begå dig 
i registreringsjunglen, så du ikke bliver snydt. 

 
Læs mere 

 



 

Nu skal FAGA’s medlemmer med på den 
grønne dagsorden 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse investerer nu 95 mio. 
kr. i et markant løft af grøn og cirkulær omstilling i SMV'er. 
Den grønne investering skal understøtte virksomhederne i 
deres omstilling til bæredygtige, grønne forretningsmodeller 
med blik for de forskellige muligheder og udfordringer, 
virksomhederne står overfor. Find ud af, hvordan du får del i 
puljen. 

 
Læs mere 

 

Bæredygtighedspris til Lübech Living 

Forleden sejrede Lübech Living i 'Løvens Grønne Hule' 
på Aalborg Bæredygtighedsfestival. 

Med prisen fulgte en præmie på kr. 25.000, der skal 
hjælpe Lübech Living med at støtte deres næste 
bæredygtige projekt.  

 
Læs mere 

 

 

GRATIS mini-seminar om handel i Tyskland 

Kom til gratis mini-seminar hos TVC Advokatfirma og bliv klædt 
på til at begå dig på det tyske marked. 

Det sker 6. november i Aarhus og 7. november i 
København 

Seminaret er kun for FAGA's medlemmer, og deadline for 
tilmelding er 29. oktober.  

 
Læs mere 

 

Højsæsongebyr hos UPS 

I perioden fra 4. november 2019 til 10. januar 2020 
indfører UPS håndteringsafgifter på pakker, der opfylder 
specifikationerne for store pakker og over 
maksimalgrænse samt yderligere håndteringsgebyr. 

Dette sker for bedre at kunne imødekomme alle 
forsendelsesbehov i den travle højsæson.  

 
Læs begrundelsen fra UPS 

 



 

Prisstigninger hos DSV 

Pr. 1. november 2019 stiger priserne på pallefragt hos DSV 
med 3-5%. Dette sker som konsekvens af et fortsat stigende 
omkostningsniveau for vejtransport.  

Du kan downloade den nye prisliste ved at logge på faga.dk -
HUSK at bruge dit medlemslogin.  

 
Læs begrundelsen fra DSV 

 

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. 

LOG PÅ RABATPORTALEN 
  

 

ADONnews - få flere kunder 

spar over 30% 
Få dine kredittider forkortet betydeligt med 

SVEA Inkasso 

Spar optil 50% på 

eksportdokumenter 

hos SMVdanmark 



  
 

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

Faga | Vardevej 1 
DK-7400 Herning | +45 9926 9800 | faga.dk 

Klik her, hvis du ikke ønsker at modtage informationer om FAGA via mail 

 

 

 


