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SMÅT BRANDBART 
Formland: Bliver det nye dagsmønster ”the 
new normal”? 

Søren Lübech, der er nyt medlem af FAGA’s bestyrelse, tager 

denne gang fat i Formlands nye messedatoer i Småt 

Brændbart. 

”Jeg blev mødt med både positive og negative holdninger til 

ændringen. Men hvilket dagsmønster er så bedst, og hvor 

mange dage er optimalt? Det svar findes der nok lige så mange 

udgaver af, som der findes udstillere og besøgende"... 

"Men ét er sikkert: Vi udstillere har en vigtig opgave foran os. 

Vi skal sørge for at minde kunderne om de nye messeterminer 

og vigtigst af alt, så skal vi uanset personlig holdning til 

beslutningen stå bag messen og sørge for at tale positivt om de 

nye tiltag". 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

STORT & småt - nyt fra branchen 

Inflationen galoperer afsted, men de udgifter 

virksomhederne har for at kunne køre rundt, vokser mere 

end de priser, forbrugerne betaler ude i butikkerne, lyder det 

fra SMVdanmark. 

Dansk Erhvervs E-handelsbarometeret for 2. kvartal 2022 

viser, at dansk e-handel er ramt af tilbagegang. Men der er 

stadig vækst i forhold til tiden før corona.  

Du kan også orientere dig om de nye barselsregler og om 

tilskud til digitaliseringsprojekter... 

 

Læs artiklerne 

 

http://www.faga.dk/link.ashx?id=1805&ref=70394
http://www.faga.dk/link.ashx?id=1807&ref=70394
http://www.faga.dk/link.ashx?id=1808&ref=70394
http://www.faga.dk/link.ashx?id=1806&ref=70394


 

Lær at brande din virksomhed så kunderne fanger budskabet 

Grib chancen for at tage dit brand til 'the next level', når trendguru Anette Eckmann øser ud af konkrete input og åbner 

for godteposen med værdifulde værktøjer, som kan skabe nye højder for brandingen af din virksomhed. 

Det sker 20/9 i Herning og 22/9 i København, og deltagerprisen er kun kr. 399,-/499,- plus moms.  

 

Læs mere og tilmeld dig her 

 

Produkterne skal have en historie 

Søren Lübech fra Lübech Living er nyt medlem af 

FAGA's bestyrelse. Hans hjerte brænder for 

bæredygtigheden, men hans holdning er, at fremtidens 

produkter - om de er bæredygtige eller ej - skal 

fortælle en historie. 

”Vi kan ikke undgå at stirre lidt ind i, at produkterne i 

fremtiden skal have en historie. Den næste generation 

af forbrugere er langt mere kritiske overfor, hvad de 

køber. Køb-og-smid-hurtigt-væk-igen kulturen; den, 

tror jeg, får svært ved at overleve".  

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

Formland er en vigtig platform 

394 udstillere, hvoraf mange er FAGA-medlemmer, fik 

fremvist produktnyheder, inspireret og netværket med 9.000 

fagfolk fra 27 lande på Formland. 

Udstillerne fremhæver endnu engang værdien af den 

personlige messedialog i mødet med kunderne - også i 

udfordrende tider. Messen tiltrak flere udenlandske 

indkøbere end sidst, og købelysten fulgte med ind over 

landets grænser. 

 

Læs mere 

 

http://www.faga.dk/link.ashx?id=1809&ref=70394
http://www.faga.dk/link.ashx?id=1810&ref=70394
http://www.faga.dk/link.ashx?id=1811&ref=70394


 

Få styr på interiørtrenden OG din Instagram-profil 

Bliv opdateret på tidsånd og forbrugertendenser, og få en guidet tour i de kommercielle trendtemaer for interiørsæsonen 

efterår/vinter 23/24, når FAGA afholder trendseminar med pej gruppen 3/10 i Herning og 5/10 i København.  

Seminaret rummer også et inspirerende indlæg om alt det nyeste på Instagram og en konkret workshop, hvor du får 

brugbar viden og nyttige værktøjer til arbejdet med din virksomheds Instagram-profil. 

Deltagerprisen er kun kr. 399,- plus moms.  

 

Læs mere og tilmeld dig her 

 

 

Nyt fra vores samarbejdspartner DB Schenker 

DB Schenker har indført en ny grøn logistikløsning, Econeutral, som har fokus på CO₂e-afbødning ved at fremme, udvikle 

og finansiere vedvarende energi i mere end 15 lande verden over.    

Hent flyeren via linket nedenfor for at få mere at vide.  

Download flyer 

 

http://www.faga.dk/link.ashx?id=1812&ref=70394
http://www.faga.dk/link.ashx?id=1813&ref=70394


 

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 

  

 

    

 

  

 

            

AdPlenty - DIY digital annoncering     50% rabat på eksportdokumenter   Nu også rabat på el hos Circle K 
 

 

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 

 

 
 

http://www.faga.dk/link.ashx?id=1814&ref=70394
http://www.faga.dk/link.ashx?id=1815&ref=70394
http://www.faga.dk/link.ashx?id=1814&ref=70394
http://www.faga.dk/link.ashx?id=1816&ref=70394
http://www.faga.dk/link.ashx?id=1806&ref=70394
http://www.faga.dk/Admin/Public/EmailMarketing/Unsubscribe.aspx?RecipientId=70394&RecipientSecret=07775465-561d-47be-9fa3-e3d24ed0a569
http://www.faga.dk/link.ashx?id=1816&ref=70394

