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Hvad skal vi fremadrettet forvente os af 
messerne? 

Spørger FAGA’s formand Marianne Jensen denne gang. 

Jeg har netop besøgt Maison et Objet i Paris, og med 

den i frisk erindring, fornemmer jeg, at der vil ske 

forandringer. Jeg er fortaler for at præsentere varerne 

fysisk, men måske formen skal fornys? 

Marianne Jensen fortæller også om FAGA’s 

strategimøde, hvor man har gennemgået de mange 

aftaler, som medlemmerne kan benytte sig af, og hun 

opfordrer til, at man bruger både dem og de tilbud, 

SMVdanmark har. 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

STORT & småt - nyt fra branchen 

Denne gang bringer vi bl.a. en artikel om, at danskerne er 

det 2. mest e-handlende folkefærd i Europa. 

Du kan også læse om, at danske designvirksomheder får 

lettere ved at beskytte deres idéer i Kina, som har meldt sig 

ind i Haag-systemet, hvor én ansøgning kan give 

designbeskyttelse i op til 92 lande på én gang. 

SMVdanmark estimerer, at tæt på 3.000 virksomheder 

frygter konkurs efter tilbagebetaling af de rentefri coronalån 

- det kigger vi også nærmere på... 

 

Læs artiklerne 

 

Masser af muligheder for tilskud til 
vækst 

FAGA’s medlemmer har mange muligheder for at få 

tilskud igennem SMVdanmark. Det kan være tilskud til 

eksport, tilskud til grøn omstilling eller tilskud til digital 

udvikling. 

Vi ser på de mange muligheder, der er for at udvikle 

virksomheden positivt igennem SMV:Eksport, 

SMV:Digital og SMV:Grøn. 

 

Læs mere 

 

 

 

https://www.faga.dk/link.ashx?id=1679&ref=63400
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1681&ref=63400
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1682&ref=63400
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1683&ref=63400
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1680&ref=63400


 

 

Christmasworld Trends 2022+ åbner op for 
nye designmuligheder 

"Facing Forward" er mottoet for Christmasworld Trends 

2022+. De tre trend-statements "hearted+minimal", 

"mystic+originate" og "local+vital" rummer temaer, farver, 

materialer og inspiration til design 2022+, når det gælder 

dekoration til julen. Trends 22+ er baseret på poesi, goodwill 

og en fornemmelse af ansvarligt fremstillet, moderne og 

kraftfuldt design, der holder – også ud over denne sæson. 

 

Læs mere 

 

 

Top 10 forbrugertendenser i 2022 

De seneste to år har været under konstant forandring, og forbrugere har været nødsaget til at tage nye valg og tilpasse 

sig udviklingen. 

Med viden om forbrugernes værdier og nye adfærd har Euromonitor kategoriseret top 10 forbrugertendenser for DI 

Handel. 

 

Læs mere 

 

Nyt om aftalen med Mogens Daarbak 

Den tidligere aftale om specialpriser på bestemte top-

produkter hos Mogens Daarbak er blevet erstattet af en 

ny aftale, hvor du som medlem af FAGA kan få rabat på 

et større udvalg af produkter. Det drejer sig om 

følgende produkter og rabatsatser:  

• Kontorartikler 25% 

• Kaffe- te- og kakaoprodukter 20% 

• Rengørings- og aftøringsprodukter 25% 

• Emballage 20% 

• Toner 15% 

Du kan læse mere om aftalen ved at logge på knappen 

'Medlemslogin' på FAGAs hjemmeside.  

Gå til faga.dk 

 

 

https://www.faga.dk/link.ashx?id=1684&ref=63400
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1685&ref=63400
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1686&ref=63400


 

 

 

Kreativ workshop med Anette Eckmann 

Vil du udfordre dine kreative evner og samtidig skabe noget, 

der giver værdi for din virksomhed? 

Så er FAGA’s workshop 9. og 11. maj i samarbejde med 

trendekspert Anette Eckmann lige noget for dig. 

Her lærer du at skabe et visuelt værktøj i form af et 

moodboard, der hjælper dig med at sikre et ensartet udtryk 

på tværs af alle kanaler og platforme – en BRAND BOOK. 

 

Læs mere 

 

Kom til generalforsamling 17. maj 

Det bliver en god dag, hvor det obligatoriske program 

rundes af med et hyggeligt socialt indslag, og lidt til 

halsen, når FAGA afholder generalforsamling for 

medlemmerne på Nørrebro Bryghus i København. 

Har du et forslag, som du gerne vil have behandlet på 

generalforsamlingen, så skal du give lyd senest 19. 

april.  

 

Læs mere og se dagsordenen 

 

 

 

 

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 'VI TILBYDER' på 

SMVdanmark.dk 

https://www.faga.dk/link.ashx?id=1687&ref=63400
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1688&ref=63400
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1689&ref=63400


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

som bruger.  

Gå til SMVdanmark.dk 

  

 

    

 

  

 

            

Professionel rekruttering og HR     50% rabat på eksportdokumenter   Rabat på bl.a. brændstof og bilvask 
 

 

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=1690&ref=63400
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1689&ref=63400
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1691&ref=63400
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1680&ref=63400
https://www.faga.dk/Admin/Public/EmailMarketing/Unsubscribe.aspx?RecipientId=63400&RecipientSecret=48947a27-a407-40d0-a0e1-182ff78c1fdd
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1691&ref=63400

