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Tag det bedste fra begge verdener 

For 25 år siden besluttede bestyrelsesmedlem Rie 

Bidstrup sig for at åbne en butik med brugskunst på 

Christianshavn. Den gang hvor man skrev kundernes 

kvittering i hånden, hvor man var på fornavn med 

pakkemanden, og var i banken med sin omsætning, når 

dagen var omme. 

I Småt Brændbart giver Rie tiden i dag et kærligt puf og 

foreslår, at vi også ser os tilbage og tager det gode og det 

nære med os. 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

STORT & småt - nyt fra branchen 

Denne gang, kan du bl.a. læse, at danske SMV’er er de mest 

produktive blandt vores nabolande. 

Der er kommet skrappere regler ift. greenwashing, men der 

er hjælp at hente i en ny kvikguide til grøn markedsføring. 

Detailhandlen runder for første gang 400 milliarder kroner, 

og så ligger det nu fast, at man kan få en bøde for at stille 

krav om at ”tagge” i SoMe-konkurrencer. 

 

Læs artiklerne 

 

Skab din virksomheds BRAND BOOK: 
Det giver ro i maven og en stærkere 
identitet 

Alt handler om iscenesættelse. Derfor er det essentielt 

at have en BRAND BOOK – et håndgribeligt værktøj og 

en bibel, man kan slå op i, når der skal kommunikeres 

på SoMe, eller når det gælder den visuelle 

kommunikation. Ganske enkelt: Virksomhedens røde 

tråd. 

Når Anette Eckmann holder workshop for FAGA’s 

medlemmer, kalder hun det en legedag, hvor 

deltagerne hygger og er kreative, og hvor resultatet er 

en BRAND BOOK, man kan få med sig hjem.  

 

Læs mere 

 

 

 

https://www.faga.dk/link.ashx?id=1746&ref=67616
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1748&ref=67616
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1749&ref=67616
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1750&ref=67616
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1747&ref=67616


 

 

Formland favner fremtiden 

Formland klæder interiør- og designbranchen på til 

fremtiden, når messens Autumn-udgave løber af stablen 18.-

21. august i MCH Messecenter Herning. 

Messen byder på nye trends og tendenser, foredrag, 

workshops og oplevelsesuniverser, og selv om 

projektleder Flemming Andersen kalder den forestående 

messe for en messe i en konsolideringstid, tror han også på, 

at de af FAGA’s medlemmer, der udstiller, er klædt bedt 

muligt på. 

 

Læs mere 

 

Postal distribution der matcher ethvert 
behov 

Står du overfor en katalogudsendelse til dine kunder, 

eller overvejer du en direct mail kampagne med flyere 

eller lignende? 

Så kan du med fordel tage fat på FAGA's 

samarbejdspartner Europe Post, som har specialiseret 

sig i at håndterer enhver form for postale forsendelser. 

Det har bl.a. Bungalow gjort med stor tilfredshed.  

 

Læs mere 

 

 

 

 

Kom til workshop med Anette Eckmann og deltag på FAGA+PEJ trendseminar AW 
23/24  

Til efteråret har vi endnu engang allieret os med professionelle kræfter, der hhv. kan hjælpe medlemmerne med at 

booste brandingen af deres virksomhed og få styr på interiørtrends og forbrugertendenser for den kommende sæson.  

Workshoppen med Anette Eckmann finder sted 20/9 i Herning og 22/9 i København LÆS MERE OG TILMELD DIG 

HER 

FAGA+PEJ trendseminar finder sted 3/10 i Herning og 5/10 i København. Programmet følger inden længe... TILMELD 

DIG HER 

 

https://www.faga.dk/link.ashx?id=1751&ref=67616
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1752&ref=67616
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1753&ref=67616
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1753&ref=67616
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1754&ref=67616
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1754&ref=67616


 

Bureau Veritas Kick Off 2022 “SHAPING A WORLD OF TRUST” 

På Bureau Veritas Kick Off 2022 som finder sted 11. august, kommer du på forkant med seneste nyt inden for kvalitet, 

cybersecurity og bæredygtighed. 

Deltagerne kan se frem til hele 9 oplægsholdere, der alle har det til fælles, at de taler ind i emnerne bæredygtighed og 

cybersecurity. Og som medlem af FAGA kan du endda deltage til nedsat pris.  

 

Læs mere 

 

 

Nyt fra vores samarbejdspartner DB Schenker 

DB Schenker kan nu tilbyde fragtløsninger, som forbinder dig med tre forskellige kontinenter på kun én flyvning. Fra 

Nordamerika til Europa, Asien og retur.  

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

Download flyer 

 

https://www.faga.dk/link.ashx?id=1755&ref=67616
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1756&ref=67616


 

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 

  

 

    

 

  

 

            

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=1757&ref=67616
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1758&ref=67616
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1757&ref=67616
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1759&ref=67616
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1747&ref=67616
https://www.faga.dk/Admin/Public/EmailMarketing/Unsubscribe.aspx?RecipientId=67616&RecipientSecret=49199d31-f52f-4413-a33d-7e6e88359542
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1759&ref=67616

