
Læs også om de nye momsregler pr. 1. januar og få andre relevante nyheder fra branchen.  
Klik her for onlineversion af denne mail 

 

FAGA Nyt / december 2019 

 

SMÅT BRÆNDBART: 
Er vi store nok til fremtiden? 

Det spørger bestyrelsesmedlem Jacob Meulengracht om 

i denne udgave af Småt Brændbart. ”Vi - medlemmerne 

af FAGA - er alle små og mellemstore virksomheder 

("SMV'ere") og målt på parametre som medarbejdere, 

omsætning og overskud er vi en broget flok; vi spænder 

fra en omsætning på et par millioner til en trecifret 

millionomsætning og fra røde tal på bundlinjen til 

tocifrede millionbeløb i overskud. Hvordan skal vi agere 

i fremtiden? 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

STORT & småt - Nyt fra branchen 

Denne gang ser vi på:  

• De nye momsregler, som træder i kraft ved 

årsskiftet. 

• Tilskud på 105 mio. kr., som skal styrke 

konkurrencekraften og eksportparatheden i op mod 

1.000 mindre danske virksomheder. 

• SMVdanmarks nye Konjunkturanalyse, der desværre 

konkluderer, at den faldende optimisme fortsætter. 

 

Læs artiklerne 

 

Fragtpriser efter årsskiftet 

Næste år får du konkurrencedygtige fragtpriser hos UPS 

på pakker til Polen, Tjekkiet, Baltikum, Luxembourg, 

Portugal og Grækenland. 

Desuden fornyes pallefragtaftalen med DB Schenker, 

som nu også tilbyder specialpriser på sø- og luftfragt. 

Endelig er der én fastholdelse i det nye år, og det er 

pragtpriserne hos GLS. 

 

Læs mere 

 

 

 

https://www.faga.dk/link.ashx?id=866&ref=28927
https://www.faga.dk/link.ashx?id=868&ref=28927
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https://www.faga.dk/link.ashx?id=870&ref=28927
https://www.faga.dk/link.ashx?id=867&ref=28927


 

 

Et bæredygtigt og væredygtigt Formland 

Inspiration er kodeordet på Formland, der også denne gang 

tænker nyt og kreativt for at give de besøgende den bedste 

indkøbsplatform og den bedste mulighed for at lade op på 

inspirationen og få så meget som muligt med hjem. Det 

gælder trendzoner, foredrag og i det hele taget nytænkning. 

Og når de besøgende trives, er det godt for handlen og for 

FAGA’s medlemmer. 

 

Læs mere 

 

Mere eksportstøtte er en guldrandet 
investering 

”Alle undersøger viser, at investerer man i eksportstøtte 

til de danske SMV’er, kommer pengene mange gange 

igen i form af skatteindtægter og betalingsbalance”, 

siger Jens Kvorning, internationaliseringschef i SMV 

Danmark, og derfor forstår han ikke, hvorfor 

Eksportrådet er så henholdende. 

Første messe med en dansk fællesstand er på 

Maison&Objet i januar, hvor 16 danske firmaer er med. 

Vi har talt med nogle af deltagerne på tidligere 

fællesstande for at høre, hvad de har fået ud af det. 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

GRATIS mini-seminar om Agenter og 
Distributører 

Overvejer du at udvide markedet, men er du i tvivl om, 

hvilken distributionskanal, du skal vælge? Så kom til gratis 

mini-seminar hos FAGA's samarbejdspartner TVC 

Advokatfirma.  

Det sker 12. marts i Aarhus og 17. marts i København 

Seminaret er kun for FAGA's medlemmer, og deadline for 

tilmelding er 9. marts.  

 

Læs mere 

 

 

https://www.faga.dk/link.ashx?id=871&ref=28927
https://www.faga.dk/link.ashx?id=872&ref=28927
https://www.faga.dk/link.ashx?id=873&ref=28927


Programmet er klar - og der er ubegrænsede pladser i København 

Trendseminaret bliver en god kombination af de væsentligste trends, opdatering på tidsånd og forbrug samt præsentation 

af konkrete og kommercielle trendtemaer til interiørsæsonen Spring/Summer 2021. Derudover rummer seminaret en 

inspirerende workshop, hvor du får indblik i kundetyper med det formål at skabe flere og mere loyale kunder. 

Pris pr. person KUN kr. 399,- plus moms (markedspris ca. kr. 2.000,-). 

 

Læs mere og tilmeld dig her 

 

FAGA på Formland - nu med 
konkurrence!  

FAGA er endnu engang klar med et Infocenter på 

Formland. Her får du bl.a. gode råd fra TVC 

Advokatfirma og gratis drinksbilletter til messens 

Torsdags- eller Fredagsbar. 

Denne gang har du også mulighed for at vinde en iPad, 

hvis du skaffer et nyt medlem, der melder sig ind på 

messen.  

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

75% rabat på entrébilletten til Formland 

Som medlem af FAGA får du entrébilletter til Formland Spring 

2020 til en særlig fordelagtig pris. Normalprisen for en 

entrébillet 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: faga2020 

 

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 en række fribilletter til rådighed, så du 

kan invitere endnu flere kunder til messen, som finder 

sted 14.-17. januar.  

Antallet af fribilletter afhænger af størrelsen på din 

stand og skal bestilles via Formex’s online-bestilling: 

Event Planner 

 

Læs mere og se billetfordelingen 

 

 

 

https://www.faga.dk/link.ashx?id=874&ref=28927
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Gratis adgang til Parismessen Maison&Objet 

Som medlem af FAGA får du gratis adgang (værdi 70 EUR) til 

MAISON&OBJET, som afholdes 17.-21. januar 2020 i Paris. 

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

mail til: lwiinholt@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  

 

 

 

 

FAGA's bestyrelse ønsker glædelig jul og godt nytår  

Julen er over os, og snart tager vi hul på et nyt år, hvor de internationale interiørmesser står i kø. Vi håber, at 2019 har 

været et godt år for alle, og at 2020 må bringe gode handler og positive udfordringer.  

På gensyn til en ny messesæson i 2020.  
 

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  
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