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SMÅT BRANDBART: 
Vi er i en branche med en naturlig efterspørgsel 

Det er på mange måder en svær tid vi lever i. Krigen i Ukraine og følgerne 

heraf oplever vi alle. Forbrugerne passer naturligt nok på pengene, og det 

afspejler sig for detailleddet i forbrugernes nervøsitet for fremtiden og 

dermed faldende køb, hvilket fører til faldende indkøb. Det skriver 

bestyrelsesmedlem Peter Laursen i denne udgave af Småt Brændbart. 

Jeg tror, vi alle må indrette os efter situation og skære til og spare, hvor 

spares kan. Men omvendt er der vel ingen vej uden om, og det, vi gør nu, 

får vi glæde af med det samme og i fremtiden. 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

STORT & småt - nyt fra branchen 

Google Analytics er pr. 21. september dømt ulovligt, vi ser 

på, hvad man så kan gøre.   

Erhvervsstyrelsen har åbnet en generel kompensationspulje 

på 172,9 mio. kr. til de virksomheder, der har haft 

meromkostninger som en direkte konsekvens af Brexit.  

Greenwashing skal man passe på. Forbrugerombudsmanden 

har netop indskærpet markedsføringslovens forbud mod 

vildledning over for tre virksomheder. 

SMVdanmark har lavet en ny analyser, der viser, at antallet 

af konkurser i september var på sit højeste siden 

finanskrisen.  

 

Læs artiklerne 

 

Boost din business med en brandbook 

”Det er en dag, man ikke kan undvære!”. Så enkelt lød 

det fra Rie Bidstrup, der deltog, da Anette Eckmann 

holdt en inspirerende og givende workshop for FAGA's 

medlemmer.  

”Din branding skal afspejle dit DNA og din 

kernefortælling, men den skal hele tiden udvikles, for 

som med elastikker, er det, der er godt i dag, skidt i 

morgen. Ting kan pludselig blive hype, eller de kan 

blive outdaterede. Så derfor skal I hele tiden følge 

med”, lyder det fra Anette.  

 

Læs mere 

 

 

https://www.faga.dk/link.ashx?id=1850&ref=72862
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1852&ref=72862
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1853&ref=72862
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1854&ref=72862
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1851&ref=72862


 

 

 

Black Friday nærmer sig: 
Få styr på din e-mailmarketing og løft din 

omsætning 

3,2 mia.kr. Så mange penge brugte de danske forbrugere 

sidste år på nettet i forbindelse med Black Friday. 

En god e-mailmarketingstrategi kan få din omsætning på 

Black Friday til at eksplodere. Men hvordan skruer du 

strategien sammen? Det ved Peter Kragh Lauritsen fra 

bureauet Texta bedre end de fleste – her deler han 10 

anbefalinger til en mere indbringende Black Friday. 

 

Læs mere 

 

 

Er din virksomhed klar med en whistleblowerordning? 

Fra den 17. december 2023 bliver samtlige arbejdspladser med 50 eller flere ansatte forpligtet til at etablere en 

whistleblowerordning.  

FAGA's samarbejdspartner TVC Advokatfirma forklarer, hvad en whistleblowerordning går ud på, hvad den omfatter, og 

hvordan du griber den an. 

 

Læs mere 

 

https://www.faga.dk/link.ashx?id=1855&ref=72862
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1856&ref=72862


 

Det KAN betale sig at forfølge småsager 

Med SmallClaims kan det godt betale sig at forfølge et krav på f.eks. 20.000 kr. med en retssag - et krav som du 

sandsynligvis ellers ville droppe, fordi udgifterne til en traditionel advokat overstiger beløbet. 

Som medlem af FAGA har du adgang til en aftale med legal-tech virksomheden SmallClaims (gennem SMVdanmark), 

som giver dig en særlig besparelse.  

 

Læs mere 

 

 

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 

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 

  

https://www.faga.dk/link.ashx?id=1857&ref=72862
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1858&ref=72862
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1859&ref=72862
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1858&ref=72862


 

    

 

  

 

            

Flere fordele med Tryg Business Extra     50% rabat på eksportdokumenter   Inkassoservice med skarp ekspertise 

  

  

  
 

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=1860&ref=72862
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1851&ref=72862
https://www.faga.dk/Admin/Public/EmailMarketing/Unsubscribe.aspx?RecipientId=72862&RecipientSecret=262b0aae-a70a-4ced-b471-aaea7d2bd812
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1860&ref=72862

