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SMÅT BRANDBART: 
Bliver 2023 også en stormfuld tid? 

Bestyrelsesmedlem Jacob Meulengracht står bag Småt Brændbart i denne 

udgave af FAGA Nyt. Han kigger lidt tilbage på 2022 og frem mod 2023. 

”Da vi for et år siden stod og kiggede ind i 2022, sagde vi: ”Endelig er der 

lys forude!” - og vi regnede med, at vi ville få vores helt normale liv tilbage i 

2022. Men vi kan nu se tilbage på et år, hvor de fleste – både mennesker og 

virksomheder er endnu mere udfordrede end under coronapandemien".  

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

STORT & småt - nyt fra branchen 

Lübech Living og Glerups i nyt samarbejde om projekt zero 

waste... 

Ny bæredygtig emballage produceret i restuld fra Woola kan 

erstatter bobleplast... 

EU-kommissionen har fremlagt et forslag til en ny 

emballagelov, som stiller skrappere krav til bl.a. kassens 

udformning og genanvendelse af fyld... 

Kopister koster danske virksomheder 7 mia. kr, og alligevel 

er det blot 9 pct. af de små danske virksomheder, der har 

beskyttet deres forretning mod kopiering med et registreret 

varemærke... 

 

Læs artiklerne 

 

Skab værdigivende indhold på de sociale 
medier 

Opslaget på Instagram skal skabe værdi for følgerne – 

det skal rumme en løsning, en historie eller vække en 

følelse. Det mener Chelle Lilly, der i øvrigt også slår 

fast, at man i dag ikke kan vælge SoMe fra, hvis man vil 

have en digital tilstedeværelse. 

De sociale medier fungerer i princippet som et 

onlinekatalog over brands, og anerkendes og accepteres 

et brand af andre, skabes en brandværdi", lyder det fra 

Chelle, der allerede har hjulpet flere af FAGA's 

medlemmer med at komme godt ind i SoMe-verdenen. 

 

 

https://www.faga.dk/link.ashx?id=1875&ref=74285
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1877&ref=74285
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1878&ref=74285
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1876&ref=74285


 

Læs mere 

 

 

 

Formland sætter fokus på faglighed 

”Indkøbsmønstrene er omskiftelige. Formland vil selvfølgelig 

være den indkøbsmesse, den altid har været, men for at give 

detailhandlerne et ekstra incitament til at komme på 

Formland, har vi stort fokus på det faglige udbytte, på 

netværk og på vidensdeling under devicen ”sammen er vi 

stærkere”. For hverken udstillerne eller de besøgende 

detailbutikker kan løfte opgaven alene. Alle er pressede, og 

det er nu, vi skal rykke sammen i bussen for at komme bedst 

muligt ud på den anden side”, siger Flemming Andersen, 

projektleder på Formland. Han sætter dermed to streger 

under fagligheden på messen, der åbner 29.-31. januar 

2023. 

 

Læs mere 

 

 

Fokus på den kommende interiørsæson, 'Greenwashing' og certificeringstrends 

Bliv bekendt med interiørtrenden for Spring/Summer 2024, lær hvordan du undgår 'Greenwashing' og få indblik i 

certificeringstrends særligt med henblik på bæredygtighed. 

Seminaret afholdes i Herning 7. marts, hvor der også er mulighed for online-deltagelse.  

 

Se programmet og tilmeld dig her 

 

Gå ikke glip af en god Hereford-middag 

30. januar 

Torsdag 5. januar er SIDSTE CHANCE for tilmelding til 

den årlige generalforsamling, som finder sted mandag 

30. januar kl. 18.30-22.00 hos A Hereford Beefstouw i 

Jyske Bank Boxen.  

Hvis du har punkter, du gerne vil have på dagsordenen, 

så skal de sendes til formand Marianne Jensen på email: 

eurotex@eurotex.dk senest 2. januar.  

 

Klik her for yderligere info og tilmelding 

 

 

 

https://www.faga.dk/link.ashx?id=1879&ref=74285
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1880&ref=74285
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1881&ref=74285
mailto:eurotex@eurotex.dk
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1882&ref=74285


 

 

Fragtpriser efter årsskiftet 

De nuværende priser hos GLS gælder t.o.m. 28. februar 

2023.  

DB Schenker regulerer fragtraterne med 4% og indfører et 

miljøtillæg på 3,5%. Godt nyt er, at Spanien og Polen er 

blevet inkluderet i aftalen.  

UPS varsler en prisstigning på ca. 4% for Special Lanes samt 

6,9% for øvrige lande.  

 

Læs mere 

 

 

FAGA ønsker alle medlemmer en glædelig jul og en god start på 2023 

Samtidig gør vi opmærksom på, at sekretariatet vil være lukket fra 23. december til 2. januar.  
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