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Corona-pandemien har ændret 

spillereglerne for detailhandlen: Det har 
vi lært i 2020-21 

Bestyrelsesmedlem/kasserer i FAGA, Christian Storm 

står denne gang bag Småt Brændbart.  

”2020/21 var igen rekordår for e-handel. Det skyldes 

naturligvis Corona krisen og de deraf følgende 

restriktioner og lukninger gennem 2020/21, som har 

påvirket e-handlen markant og ført til store udsving i 

forbruget. 2020/21 har været kontrasternes år, hvor 

mange butikker har kæmpet for at følge med den 

eksplosive vækst, mens andre har kæmpet for at 

overleve”, skriver han bl.a. 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

STORT & småt - nyt fra branchen 

Indtil videre er to af de store tyske messer aflyst som 

konsekvens af coronasituationen: imm i Køln og Heimtextil i 

frankfurt.  

En ny prismodel for dankortbetalinger lanceres 1. januar, 

hvor alle onlinebutikker fremover skal betale en andel på 

0,32 pct. af købesummen for hver betaling med Dankort.  

SMVdanmark orienterer om, at mindst hver 4. mindre 

virksomhed i EU får deres produkter kopieret – det og meget 

mere kan du læse om i denne udgave... 

 

Læs artiklerne 

 

Fragtpriser efter årsskiftet 

Hos GLS fortsætter de nuværende fragtpriser uændrede 

i hele 2022, men nogle gebyrer og tillæg vil stige. 

DB Schenker regulerer raterne på pallefragt med 5,5 

procent, og på få markeder med hhv. 6 og 9,8 procent. 

UPS varsler ligeledes prisstigninger, men desværre 

bliver prislisterne for 2022 først klar ved årsskiftet. 

 

Læs mere 
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Prisstigning på eksportdokumenter næste år 
– bestil til ”gammel pris” senest 31. 

december  

Per 1. januar 2022 stiger priserne på ATA-Carneter udstedt 

af SMVdanmark med 100 kr. per stk. Årsagen er forhøjede 

gebyrer fra ICC (International Chamber of Commerce). Hvis 

du er hurtig, kan du nå at få dine eksportdokumenter for 1. 

kvartal af 2022 til ”gammel pris”, sidste frist er 31. december 

2021. Og husk at du som FAGA-medlem stadig får 50% rabat 

på eksportdokumenter hos SMVdanmark – også efter 

årsskiftet.  

Læs mere på SMVdanmark.dk  

 

 

Datoerne for FAGA+PEJ trendseminar SS23 er på plads 

Skal du have styr på farver, former og materialer, inden du kaster dig over din kommende kollektion? Så vær med når 

eksperterne fra pej gruppen præsenterer interiørtrenden for sæsonen SS23: 30. marts i København og 31. marts i 

Herning. Gå ikke glip af en inspirerende dag med professionelle trendinput og gode dialoger med kollegerne fra 

branchen. Prisen pr. deltager er kun kr. 399,- plus moms (markedspris fra kr. 2.000,-). Program og yderligere 

oplysninger følger senere.  

Tilmeld dig allerede nu 

 

 

 

Formland: Alle sanserne skal udfordres 

Hele verden har været udfordret det seneste halvandet år – 

også design- og interiørbranchens messer. Men udfordring er 

godt, mener projektleder for Formland Flemming Andersen, 

der glæder sig til at sætte alle sanserne i spil hos såvel 

udstillere som besøgende på Formland til februar. 

 

Læs mere 

 

http://www.faga.dk/link.ashx?id=1579&ref=57522
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Kom godt i gang med den grønne 
omstilling 

Interessen for grøn omstilling i designbranchen er 

eksploderet de seneste par år, og med god grund, for 

lige nu kan den grønne omstilling indføres gradvist og 

frivilligt, men om få år vil den grønne omstilling være et 

krav fra EU. 

Lifestyle & Design Cluster er netop sat i verden for at 

hjælpe designbranchen med at komme godt i gang med 

den nye tankegang og arbejdsform. 

 

Læs mere 

 

 

 

 

Gratis adgang til Parismessen 20.-24. januar 2022 

Som medlem af FAGA får du gratis adgang til den store internationale design- og interiørmesse Maison&Objet i Paris fra 

20.-24. januar 2022. Kontakt PROMOSALONS, Line W. Letz på tlf.: 33 93 62 66 eller email: lwiinholt@promosalons.com 

for at få en gratis invitationskode. Husk at oplyse, at du er medlem af FAGA. 

 

Læs mere 

 

 

 

Vigtig nyhed vedr. produktsikkerhed og 
farvestoffet titaniumdioxid 

Leverer du legetøj i form af tusser, glimmerlim, modellervoks 

eller lignende? Så skal du være opmærksom på indholdet af 

stoffet titaniumdioxid, som nu er mistænkt for at være 

kræftfremkaldende. 

 

Læs mere her 

 

http://www.faga.dk/link.ashx?id=1582&ref=57522
mailto:lwiinholt@promosalons.com
http://www.faga.dk/link.ashx?id=1583&ref=57522
http://www.faga.dk/link.ashx?id=1584&ref=57522


Et scoop for fashion- og designbrands, 
der vil ind på det britiske marked 

Leverer du fashionaccessories eller designprodukter i 

høj kvalitet, og vil du gerne nå ud til eksklusive butikker 

i Storbritannien? Så kunne en stand på SCOOP x PURE i 

London fra 8.-10. februar 2022 måske være noget for 

dig.   

SMVdanmark og den danske ambassade i London står 

bag tiltaget, som støttes med et stort coronatilskud fra 

Trade Council.  

 

Læs mere 

 

 

 

 

FAGA ønsker alle medlemmer glædelig jul og godt nytår 

Samtidig gør vi opmærksom på, at sekretariatet vil være lukket fra 22. december til 2. januar.  
 

Følg FAGA på Facebook og vær med, når der sker noget – KLIK HER  
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Klik her, hvis du ikke ønsker at modtage informationer om FAGA via mail  
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