
Læs også om tilskud til Brexit-ramte virksomheder, skattelån, gratis oversættelsesprogram og gratis HR-hotline  
Klik her for onlineversion af denne mail 

 

FAGA Nyt / februar 2021 

 

SMÅT BRÆNDBART 

FAGA’s næstformand Birger Nielsen tager denne gang fat på det, mange af FAGA’s 

medlemmer tænker: Hvad gør vi, hvor messerne er aflyst? 

”Jeg har altid været af den overbevisning, at man skal skue fremad og være 

innovativ, mens man har et vågent øje på fortiden og alt, hvad der kan bruges fra 

denne. Nogen vil måske mene at ”messe-verdenen” er en uddøende dinosaur. Jeg 

mener, at messerne og i særdeleshed Formland stadig har deres berettigelse”, siger 

han. 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

STORT & småt - nyt fra branchen 

Giv dit bud på, hvem der har fortjent Kronprins Frederiks 

eksportpris. 

Få information om tilskudsprogram til Brexit-ramte 

virksomheder. 

Læs om skattelån, gratis oversættelsesprogram og gratis 

HR-hotline alt sammen tilpasset de små- og mellemstore 

virksomheder. 

 

Læs artiklerne 

 

Her får børnenes kreativitet frit spil 

Christiane etablerede Ailefo, fordi hun selv manglede et 

økologisk alternativ til markedets modellervokse med 

kemikalier. 

I dag har hun skabt en god virksomhed med en fin 

vækst og forhandlere i 20 lande. Og hun er i fuld gang 

med at tænke videre… i 2020 blev hun medlem af 

FAGA. 

 

Læs mere 

 

 

 

https://www.faga.dk/link.ashx?id=1291&ref=43662
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1293&ref=43662
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1294&ref=43662
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1295&ref=43662
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1292&ref=43662


 

 

Stil, materialer og farver til det kommende 
år i interiørbranchen 

Med alle nationale og internationale messer aflyst, er det 

vigtigere end nogensinde, at branchen og FAGA’s 

medlemmer på anden vis holder sig ajour med, hvad der 

sker. Ambiente har netop frigivet sin trend for 2021. De tre 

trendtemaer, der er valgt, er: "emotional – love of home", 

"continual – related to nature" og "renewal – notion of 

redo".  

 

Læs mere 

 

 

Få trendinput til interiørsæsonen når det passer dig 

Skal du igang med det kreative arbejde omkring kollektionen for Spring/Summer 2022? Så kan du se frem til et gevaldigt 

inspirationsboost, når de rutinerede eksperter fra pej gruppen åbner godteposen for interiørsæsonen Spring/Summer 

2022. 

 

Læs mere og tilmeld dig her 

 

Postale forsendelser med personligt 

præg 

”Vi valgte for første gang at udsende vores katalog til 

kunder i Danmark og udlandet indpakket i et lækkert 

paperwrap, der går i god tråd med vores bæredygtige 

tankegang” 

Sådan lyder det fra Søren Lübech, indehaver af Lübech 

Living, der fornylig afprøvede Europe Post som postal 

partner - og det bliver ikke sidste gang.  

 

Læs mere 

 

 

 

https://www.faga.dk/link.ashx?id=1296&ref=43662
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1305&ref=43662
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1298&ref=43662


 

 

DB Schenker informere om Brexit og 
eSchenker 

For at sikre gnidningsfri levering til Storbritannien med DB 

Schenker skal du fremover udfylde et særligt dokument, når 

du booker forsendelser.  

DB Schenker har udviklet eSchenker, som er en online 

platform til håndtering og optimering af din forsyningskæde. 

 

Læs mere 

 

Nu kan du også anvende ATA-Carneter i 
Storbritannien 

Stiller dine kunder i Storbritannien krav om 

oprindelsescertifikater? 

Så kan du med fordel booke dem hos SMVdanmark, 

hvor du får 50% rabat som medlem af FAGA.  

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

Bliv klog på verdensmålcertificering og få 
styr på din forsyningskæde 

FAGA's samarbejdspartner Bureau Veritas er førende inden 

for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og social 

ansvarlighed.  

Deltag i et gratis webinar om verdensmålcertificering 22. 

februar. 

Måske et kursus i leverandøraudit også kunne være relvant 

for dig? 

 

Læs mere 

 

https://www.faga.dk/link.ashx?id=1299&ref=43662
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1300&ref=43662
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1301&ref=43662


 

Spar penge med tilbud og rabatter hos SMVdanmark 

Hos SMVdanmark har medlemmer af FAGA adgang til en lang række leverandøraftaler og indkøbsfordele. Nedenfor kan 

du se et lille udpluk af aftalerne - se priser og få overblik over alle aftaler under 'Tilbud & Rabatter' på SMVdanmark.dk 

Du skal være oprettet som bruger på SMVdanmark.dk for at kunne se indholdet af aftalerne - KLIK HER for at opret dig 

som bruger.  

LOG PÅ 'TILBUD & RABATTER' 

  

 

 

 

Prøv Permido sikker e-mail gratis 

i 3 måneder 

TRYG - eProtect 

forsikring ved cyperangreb 
Spar optil 50% på eksportdokumenter 

  
 

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  

 

 
 

https://www.faga.dk/link.ashx?id=1302&ref=43662
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1303&ref=43662
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1304&ref=43662
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1292&ref=43662
https://www.faga.dk/Admin/Public/EmailMarketing/Unsubscribe.aspx?RecipientId=43662&RecipientSecret=febd25ab-b373-4bc2-b5fe-b5ba596402bb
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1304&ref=43662

