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SMÅT BRANDBART: 

Det lærte vi også af corona... 

Bestyrelsesmedlem Christian Storm skriver denne gang 

om arbejdsmarkedet, der er i bevægelse. Fra meget 

faste, forudsigelige og hierarkiske måder at organisere 

og lede på til mere flydende, dynamiske og decentrale 

måder at lede på. 

Hvordan finder man balancen mellem arbejde og fritid? 

Det afhænger selvfølgelig ret meget af, hvilken branche 

man er i. Men kan man overhovedet dele livet op i en 

Work-Life-Balance mere? 

Det har Christian gjort sig nogle tanker omkring... 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

STORT & småt - nyt fra branchen 

imm Köln vender tilbage til sine januar-datoer i 2024.  

Top 20 i E-handelsanalysen 2022 toppes af de kendte 

sværvægtere Zalando og Matas, som tilsammen står for hver 

10. handel på nettet i Danmark.  

Nye tal fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) viser, at 

der i 2022 er etableret ca. 6.500 færre nye selskaber 

sammenlignet med 2021.  

DI Handels konjunkturbarometre for hhv. engros- og 

detailhandlen viser, at der samlet set har været 1.107 

konkurser i 2022.  

 

Læs artiklerne 

 

Vi skal vende tingene lidt på hovedet i 
2023 

Godt 30 personer var mødt op til FAGA's 

generalforsamling, som blev afholdt under Formland. Ud 

over en god middag, blev branchen diskuteret, 

formanden Marianne Jensen holdt en inspirerende 

beretning, årsregnskabet blev fremlagt og budgettet 

godkendt. 

”Vi skal vende tingene lidt på hovedet i 2023. Og vi skal 

stå sammen. Vi har været igennem tre år med 

katastrofer; corona, krig og inflation. Men nu må tiden 

være inde til at pakke hadet og konspirationerne ned, 

og i stedet tænke positivt, anderledes og kreativt”. 
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Sådan lød det fra formanden under generalforsamlingen 

hos A Hereford Beefstouw i Jyske Bank Boxen.  

 

Læs mere 

 

 

 

Europa rundt på messerne 

Januar og februar har stået i messernes tegn over hele 

Europa. Selvfølgelig Formland i Herning, men også 

Maison&Objet i Paris, Ambiente og Christmasworld i 

Frankfurt, TrendSet i München og Nordstil i Hamborg. Hertil 

kommer Formex i Stockholm og Oslo Design Fair. 

Der er gode takter på messerne, og stemningen har generelt 

været positiv på de messer, jeg har besøgt, og det er 

forhåbentlig et godt tegn for fremtiden. 

 

Læs mere 

 

Inkasso i Tyskland - ingen abonnement, 
ingen binding ingen provision! 

FAGA har indgået en aftale med Get-it-fair Inkasso UG, 

hvor du som medlem af foreningen tilbydes fordelagtige 

vilkår.  

Get-it-fair behandler inkassosagerne som “NO CURE, 

NO PAY”! Det betyder, at du ikke har nogen udgifter, 

hvis Get-it-fair ikke får det skyldige beløb i hus. Og så 

slipper du endda for at betale abonnements- og 

oprettelsesgebyr samt provision.  

Manden bag Get-it-fair er Jørg Knudsen, som flere af 

FAGA's medlemmer har stiftet bekendtskab med i 

forbindelse med en tidligere aftale hos Debt&Asset.  

Du får yderligere oplysninger om aftalen ved at bruge 

dit medlemslogin på faga.dk 

Gå til faga.dk 

 

 

 

 

Fokus på den kommende interiørsæson, 'Greenwashing' og certificeringstrends 

https://www.faga.dk/link.ashx?id=1904&ref=0&Preview=True
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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 

 

 

SPOTT tilbud på en energizer til din produktudviklingsprocess 

I starten af maj afholder trendkonsulent Anja Bisgaard, SPOTT, et trendevent, hvor hun dykker ned i farver, 

forburgerindsigter, trends og formsprog for Home & Hospitality 2025.  

Som medlem af FAGA får du 20% rabat på deltagerprisen, som er kr. 1.995 + moms. Tilmelding skal ske direkte til 

SPOTT ved at sende en mail til anja@spotttrends.dk  

 

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

som bruger.  

Gå til SMVdanmark.dk 

  
 

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 
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