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SMÅT BRÆNDBART: 
Generationsskifte eller Brexit - det 
kræver en stærk personlighed 

FAGA's formand Marianne Jensen skriver denne gang 

om generationsskifter. Generationsskifter i 

virksomhederne, generationsskifter i organisationen og 

om Brexit. For det handler alt sammen om at være en 

stærk personlighed og om at kunne træffe beslutninger. 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

STORT & småt - Nyt fra branchen 

Her kan FAGA's medlemmer denne gang læse om, hvordan 

man som SMV får succes i Kina. Tilskud til digital omstilling. 

Ny guide til e-handel i EU. Handlen med kopivarer, der stiger 

kraftigt. Og Bahnes forestående udvidelse.  

 

Læs mere 

 

Bæredygtighed er en naturlig del af 
designet 

Dear Denier, der blev medlem af FAGA sidste år, er 

først og fremmest et modebrand. ”Men at arbejde med 

bæredygtighed som et bærende element, er en helt 

naturlig vej for os at gå”, lyder det fra Frederik 

Lewinsky. 

Til efteråret lanceres nylonstrømper i 100 pct. 

genanvendt nylon, og herudover har virksomheden fået 

støtte fra Innovationsfonden til videre forskning i 

bæredygtige garner. 

 

Læs mere 
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Skab den bedste historie for dit brand 

Studie FlyHelsted – Mille Fly og Sofie Helsted – kender de 

fleste fra Formlands trendzone, men de to hjælper også 

gerne branchens virksomheder med at være den bedste 

udgave af sig selv og ikke mindst med at formidle 

budskabet, så det for alvor kommer ud over rampen. 

Nu giver de to et tilbud til FAGA’s medlemmer, så de får 

mulighed for at komme i front i forhold til de kommende 

sæsoner. 

 

Læs mere 

 

Få 10% rabat på kreativ analyse 

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  

 

 

 

 

 

Husk FAGA's generalforsamling 21. maj 

Tag med på en nostalgisk tidsrejse tilbage til Lise Nørgaards 

klassiker, 1930'ernes Matador, når FAGA holder 

generalforsamling i Korsbæk på Bakken: 

Tirsdag 21. maj kl. 12.00-16.00 

Du kan stadig nå at tilmelde dig, hvis ikke du allerede har 

gjort det.  

 

Læs mere og tilmeld dig her 

 

Kom til gratis infomøde om 
factoringkredit 

Har din virksomhed gang i væksten, og har dine kunder 

behov for længere kredittid? Så er en factoringkredit 

måske den rette løsning for dig. Kom og hør om 

mulighederne, når FAGA’s samarbejdspartner Midt 

Factoring A/S inviterer til gratis og uforpligtende 

infomøde: 

28. maj kl. 10-12 i Ikast 

Du kan stadig nå at tilmelde dig, hvis ikke du allerede 

har gjort det. 

 

 

https://www.faga.dk/link.ashx?id=580&ref=19706
https://www.faga.dk/link.ashx?id=581&ref=19706
https://www.faga.dk/link.ashx?id=582&ref=19706


 

Læs mere og tilmeld dig her 

 

 

 

Kom til gratis mini-seminar om IP-

rettigheder 

Har du fået krænket dine varemærke- eller 

designrettigheder? Eller vil du gerne vide, hvordan du undgår 

at havne i en kopisag? Så kom til gratis mini-seminar hos 

FAGA’s samarbejdspartner TVC Advokatfirma:   

Tirsdag 4. juni kl. 09.00-11.00 i Aarhus 

Torsdag 13. juni kl. 14.00-16.00 i København 

Du kan stadig nå at tilmelde dig, hvis ikke du allerede har 

gjort det.  

 

Læs mere og tilmeld dig her 

 

 

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 

  

   

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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