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SMÅT BRÆNDBART 

Ikke et ord om corona... 

Denne gang er det formand Marianne Jensen, der giver 

sin mening til kende. Hun er bl.a. bekymret 

for demokratiet og vores grundlovssikrede ret til at 

drive virksomhed. Men hun ser også mod lysere tider. 

Mod genåbning og med et tilbageblik, der viser, at 

mange af FAGA’s medlemmer har klaret sig OK – ikke 

mindst på grund af digitaliseringen. 

Og så ser hun frem mod Formland til august, hvor 

FAGA markerer sit 40 års jubilæum med fest fredag 

aften. 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

STORT & småt - nyt fra branchen 

Du kan bl.a. læse om en undersøgelse fra DI, som viser, at 

danske virksomheder med digitalt salg kan tjene over tre 

gange så meget per medarbejder end uden, men kun 52 pct. 

gør det. Vi beretter også om, at corona giver udsigt til 

markant færre erhvervsrejser, at spoga+gafa 2021 

er udskudt til august, og at der nu rettes skrappere 

skattekontrol mod problemvirksomheder.  

 

Læs artiklerne 

 

Nytænkende rengøring 

Simple Goods er en nystartet dansk virksomhed, der 

netop er blevet medlem af FAGA. 

Kvinden bag er Lene Egly, der har udviklet et 

rengøringsmiddel version 2.0 baseret på probiotika. Det 

er effektivt, holder overfladen ren i flere dage, det er 

100 pct. nedbrydeligt og naturligt – og så sælges det i 

design- og livsstilsbutikker. 

 

Læs mere 
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Få en Instagramprofil NU 

Har man ikke en profil på Instagram og Facebook allerede, 

skal det ske NU. Og har man en profil, er NU tiden til at 

opdatere den og gøre den attraktiv. 

Det handler nemlig om at fastholde kontakten og 

kommunikationen. 

Men husk at information, motivation og underholdning er 

kodeordene på de sociale medier. Herefter følger salget, 

siger SoMe-ekspert Rolf Nordal. 

 

Læs mere 

 

Kom med på Nordstil-fællesstanden til 

juli 

Nu er der endelig udsigt til afholdelse af fysiske messer 

igen, og SMVdanmark inviterer med på årets første 

fællesstand, som etableres på Nordstil i Hamborg fra 

24.-26. juli.  

Prisen for deltagelse er ca. kr. 550 pr. kvm. inkl. 

standleje, belysning, el, godstransport og 

markedsføring.  

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

Bliv klog på de globale online-

markedspladser 

De globale online markedspladser Amazon, Zalando og eBay 

når ud til store dele af verden, men der er mange andre 

aktører på markedet, f.eks. Wayfair som er blandt de 

førende e-handelsplatforme inden for boliginteriør og møbler 

i hhv. Tyskland, Storbritannien og Nordamerika. 

På en række aktuelle webinarer hos Erhvervshus Midtjylland 

får du indsigt i et udpluk af de internationale e-

handelsplatforme. Deltag f.eks. i webinar om Wayfair 7. 

april kl. 14.00-15.30 og find ud af, om det er en 

relevant salgskanal for din virksomhed.   

SE DE ØVRIGE WEBINARER  

 

Læs mere om Wayfair-webinaret 
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Fælles fodslag på britiske Wayfair 

Vil du prøve kræfter med det britiske marked, eller 

ønsker du at få bedre fodfæste blandt de britiske 

forbrugere? Så får du en unik chance med 

SMVdanmarks digitale tiltag på e-handels platformen 

Wayfair fra 5.-12. juli i år.  

 

Læs mere 

 

 

 

 

Sådan ser interiørtrenden for Spring/Summer 2022 ud 

Forleden fik FAGA's medlemmer mulighed for at dykke ned i en digital godtepose propfyldt med pej gruppens trendinput 

til den kommende interiørsæson. Her bringer vi et kort visuelt uddrag af fire trendtemaer, som bliver retningsdannende 

for foråret og sommeren næste år.  

 

Se trenden her 

 

Bemærk bonussatsen på Autumn 2021 

Er du blandt de udstillere, der havde en 2i1-kontrakt 

vedr. Formland Spring og Autumn 2021? Så skal du 

være opmærksom på, at det er den ordinære 

bonussats på 10%, der gælder for Autumn-messen til 

august. Det skyldes, at grundlaget for 2i1-bonussen på 

15% forsvandt med myndighedernes aflysning af 

Spring-messen.  

Aflysningen påvirker dog ikke MCH's loyalitetsrabat, 

som fortsætter uændret med fortløbende anciennitet.  

 

 

 

 

 

App4Sales forenkler og forbedrer dit 
salgsarbejde 

Er du træt af manuelle ordrer, og vil du slippe for kedelig og 

tidsprævende indtastning af pris- og varelister? Så er der 

godt nyt til dig.  

FAGA har indgået en samarbejdsaftale med firmaet 

Optimizers Nordic, hvor FAGA's medlemmer får 10% rabat 

på det digitale salgsværktøj App4Sales. 

 

Læs mere 
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Tilbud fra DB Schenker vedr. søfragt 

FAGA's samarbejdspartner på pallefragt, DB Schenker, 

tilbyder nu en fast søfragtsrate fra Fjernøsten gældende 

fra dags dato og frem til 30. september 2021.  

Prisen er 105 USD per cbm w/m. 

Kontakt venligst Claus Sørensen fra DB Schenker på 

tlf.: 5377 6347 for yderligere oplysninger.  

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

Få 15% rabat på rådgivning og gratis 

gennemgang af din 
virskomheds produktsikkerhed  

Hos Bureau Veritas HSE får FAGA's medlemmer 15% rabat 

på rådgivning inden for produktsikkerhed, REACH, regler ved 

import af varer i og uden for EU samt anvendelse af 

kemikalier i kosmetik og legetøj. 

Derudover får du en gratis og uforpligtende gennemgang af 

din virksomheds produktsikkerhed.  

Vil du vide mere om mulighederne, så kontakt gerne Lene 

Wildfang Larsen på email: lene.wildfang-

larsen@bureauveritas.com eller tlf. 52159263.  

 

 

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.  
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LOG PÅ 'TILBUD & RABATTER' 

  

 

 
 

Lær at knække et regnskab Spar optil 50% på eksportdokumenter Forbedrede rabatter hos Circle K 

  
 

Følg FAGA på Facebook og vær med, når der sker noget – KLIK HER  

 

Faga | Vardevej 1 
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Klik her, hvis du ikke ønsker at modtage informationer om FAGA via mail  
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