
Læs også om overgangsåret for den nye ferielov, som netop er begyndt. Og husk, at du kan få gratis adgang til 

Maison&Objet samt 15% rabat på kreativ analyse hos Studie FlyHelsted.   
Klik her for onlineversion af denne mail 

 

FAGA Nyt / september 2019 

 

SMÅT BRÆNDBART: 
Branchen, markedet og detaillandskabet forandrer sig 

”Branchen og markedet forandrer sig, og det samme gør detaillandskabet. 

Det betyder, at vi som leverandører må tilpasse os, for at få mest muligt ud 

af vores forretning. Det er i hvert fald en af de betragtninger, jeg har gjort 

mig i løbet af de fire messer, vi har været på med Ib Laursen hen over 

sommeren i både Danmark og udlandet”. 

Det siger bestyrelsesmedlem Peter Laursen i denne udgave af 'Småt 

brændbart'.  

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

STORT & småt - Nyt fra branchen 

Optimismen er på vej tilbage blandt SMV’erne.  

Sådan indberetter du feriepenge for overgangsåret. 

Beierholm har gode råd til dig med ejerskiftetanker.   

Få hjælp til opstart i Litauen hos Enterprice Lithuania. 

 

Læs artiklerne 

 

En miljøcertificering åbner døre 

Forbrugerne i dag kræver bevis for miljøvenligheden – 

det gælder både i Danmark og udlandet. Derfor kan det 

godt betale sig at investere i en miljøcertificering, 

mener Marianne Jensen fra Eurotex, der samarbejder 

med Bureau Veritas omkring certificeringen.   

Lige nu ser Marianne Jensen frem til at få den EcoLab 

certificering, der kan være med til at åbne endnu flere 

internationale døre. 

 

Læs mere 

 

 

 

http://www.faga.dk/link.ashx?id=700&ref=23532
http://www.faga.dk/link.ashx?id=702&ref=23532
http://www.faga.dk/link.ashx?id=703&ref=23532
http://www.faga.dk/link.ashx?id=704&ref=23532
http://www.faga.dk/link.ashx?id=701&ref=23532


 

 

Et inspirerende oplevelsesunivers 

Formland har endnu engang inspireret. Indkøbere fra 

Danmark såvel som fra udlandet har besøgt messen, og 

blandt udstillerne og dermed en lang række af FAGA's 

medlemmer er der tilfredshed. 

Generelt har der dog været en lille nedgang i 

ordreindgangen, men inspirationsfaktoren var høj, lyder det 

bl.a. fra FAGA's formand, Marianne Jensen. 

 

Læs mere 

 

 

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 

 

Trademark Living med nyt brandikon 

Trademark Living har gennemgået en visuel make-over og 

lancerede for nylig et nyt brandikon for at styrke genkendelighed 

på markedet. Et fingeraftryk, der manifesterer firmaets DNA – 

firmaets unikhed.  

”Ikonet er som en uendelig ramme, der danner et sundt grundlag 

for noget større”. Der er ingen tvivl; vi ønsker med dette brandikon 

at stå ved, det vi laver – og dem, vi er. Vi ønsker at vise vores 

stolthed og unikhed”, siger indehaver/konceptudvikler Jan 

Thormann. 

 

Læs mere 

 

 

 

http://www.faga.dk/link.ashx?id=705&ref=23532
http://www.faga.dk/link.ashx?id=671&ref=23532
http://www.faga.dk/link.ashx?id=706&ref=23532


 

 

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. 

LOG PÅ RABATPORTALEN 

  

   

Brug dit Q8 Erhvervskort hos Shell 

tank på 475 stationer i hele landet 

ADONnews - få flere kunder 

spar over 30% 

Spar optil 50% på eksportdokumenter 

hos SMVdanmark 

mailto:denmark@promosalons.com
http://www.faga.dk/link.ashx?id=707&ref=23532
http://www.faga.dk/link.ashx?id=708&ref=23532
mailto:larsen@SMVdanmark.dk
http://www.faga.dk/link.ashx?id=709&ref=23532


  
 

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  

 

 
 

http://www.faga.dk/link.ashx?id=710&ref=23532
http://www.faga.dk/link.ashx?id=701&ref=23532
http://www.faga.dk/Admin/Public/EmailMarketing/Unsubscribe.aspx?RecipientId=23532&RecipientSecret=0c64b668-e8fd-461d-9e41-73bf8d509125
http://www.faga.dk/link.ashx?id=710&ref=23532

