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Bemærk!
De produktorienterede artikler vi bringer, baseres som oftest på presse- meddelelser eller anden
form for produktinformation, illustrationer og billedmateriale, som vi modtager fra producenter,
agenter og leverandører. Vi kan derfor ikke påtage os ansvaret for rigtigheden af de oplysninger,
vi bringer, da indlæggene også altid sendes til godkendelse hos den virksomhed/person artiklen
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Når vi angiver priser på de produkter, vi viser, er det vejledende udsalgspriser oplyst af producenten/leverandøren selv og vi tager forbehold for evt. trykfejl.
Vi forbeholder os desuden retten til at redigere og beskære i det materiale vi modtager.
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Med risiko for at vejret, når du nu læser dette, alligevel er rigtig vinteragtigt med sne, frost og blæst,

Der er helt sikker også andre ting, der skal op og vende.

så må man sige, at forårsbebuderne spirede tidligt frem i år. Sandsynligvis indebærer det, at vi får

Forsikringerne, banken/kassekreditten og personalet.

et noget længere forår, end vi er vant til. Det er jo en god ting i branche, hvor foråret traditionelt er

Uanset hvad, så er det ikke nok bare at lade det være ved

en salgsmæssig rigtig god årstid med rigtig mange oplagte anledninger til at give smykker og ure

fornemmelserne, man gør sig selv en tjeneste, ved at tage

som gaver. Det ved du allerede meget bedre end jeg.

sig tiden til få styr på forårsfornemmelserne og få lagt en

Forårsfornemmelser…

Så lad os tale om nogle helt andre forårsfornemmelser. Dem vi typisk får, når et år lige er overstået

og vi har haft lejlighed til at reflektere lidt over, hvordan det gik. Så bliver foråret der, hvor vi får fornemmelsen af, at der måske er ting, vi med fordel skal prøve at gøre anderledes i det år, vi lige har

man vil sigte efter, samt hvilke midler man vil bruge for at
nå dem. Så kan alle nemlig trække på samme hammel, som
man sagde så poetisk i gamle dage.
Vigtigst af alt er, at man så holder sig til strategien og de

Det kan være, at man skal give sit sortiment et grundigt eftersyn, og se om man kan optimere salget

man at zig-zag’e, og så finder man aldrig ud af om den

ved at skifte et par brands ud med nogle nye. Måske vil en nærmere analyse vise, at man har et mar-

strategi, man havde lagt - alligevel ville have været den

kant større salg af visse typer smykker eller ure og derfor med fordel kan supplere sit sortiment med

rigtige. Man kan justere mål og strategier en gang om året,

flere brands i samme kategori.

når man har konstateret, om man nåede de mål, man

mod andre mål, vælger andre midler og veje at gå, risikerer

Det man vil opleve, når man fastlægger en strategi med

trene i de større byer? Måske shop-i-shop afdelingerne i stormagasinerne. Er det branchens mange

mål og midler for året, er at processen i virkeligheden er

webshops - både herhjemme og i udlandet?

det vigtigste, fordi man får vendt og drejet og diskuteret

spille på.
Så er der selvfølgelig hele ens markedsføringsindsats - den skal man nok også tage op til revision.
Hvor skal man lægge sine markedsføringskroner - er det i lokalavisen, det lokale dagblad, i lokaleeller regionale turistmagasiner, husstandsomdelte brochurer, reklamespots i lokalradioen eller i
regional-TV? Skal man hellere satse på de digitale platforme som Instagram og Facebook og måske
få opdateret sin hjemmeside? Hvad med butiksindretningen, skiltningen og vinduesudstillingerne?
Skal man fortsat sponsorere den lokale idræt og deltage i den årlige bryllupsmesse?

VEDHÆNG

Sølv 299,Forgyldt 349,-

Sølv 399,Forgyldt 449,-

ØRESTIKKER
Sølv 299,Forgyldt 349,-

alting i en konstruktiv ånd. Når man først har fået lagt

ALLE SMYKKER FINDES I
SØLV OG FORGYLDT

strategien, skrevet den ned og udarbejdet et tilhørende
budget og på den måde har lavet en slags køreplan, så har
man en fælles referenceramme at holde sig til gennem
hele året. Det giver nemlig langt større arbejdsglæde,
motivation og ansvarsbevidsthed for alle, der skal være
med til at realisere strategien og indfri målene.
Held og lykke med arbejdet - og hav et rigtig godt forår!

HVERT ET
SMYKKE
TÆLLER

Henrik Bjørkman
Redaktør
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ØREHÆNGER

opstillede og holdt de budgetter, man havde lagt.

ordnet forstand. Hvem er de primære konkurrenter? Er det kollegerne i gaden/i byen eller i storcen-

service, men i dag er det ikke bare entydige størrelser - det er et mangefacetteret register, man kan

designet smykker for Red Barnet der støtter udsatte børn

delagtiggøre personalet i den kurs, der er sat og de mål,

mål, man har sat sig. Ændrer man pludselig kurs, sigter

Hvad er det for konkurrenceparametre, man skal satse på? Det er jo traditionelt pris, kvalitet og

I anledning af Red Barnets 75 års jubilæum har Christina

strategi for året. Gerne også fælde det ned på papir og

taget hul på.

Mange tager også hele deres konkurrencesituation op til overvejelse - både lokalt og i mere over-

CHRISTINA STØTTER RED BARNET

KONTAKT
36 302 306

CHRISTINA
Jewelry & Watches

CHRISTINA
Jewelry

STØT UDSATTE BØRN NÅR DU
KØBER ET RED BARNET SMYKKE
Alle smykkerne er med klimavenligere* labgrown DIAMANTER

DUBAI ARBEJDER PÅ AT BLIVE
VERDENS CENTRUM
FOR HANDEL MED ÆDELSTEN
OG ÆDLE METALLER

Vi har talt med Rami Bustan fra Blomster Jewel-

lery, der har egen fabrik i Dubai og han fortæller,
hvordan de statslige myndigheder i Dubai gennem
de seneste år målrettet har arbejdet på at op-

bygge en internationalt anerkendt smykkeindustri.

tægterne fra minedriften. Det samme gælder også

sten og ædelmetaller fra Afrika, hvor handelen

også i vid udstrækning foregår ud fra Fair Trade

principper. Der er desuden skabt sikkerhed for at

ædelstenenes kvalitet er i orden og farver er ægte

Bystyret under de Forenede Arabiske Emirater har

samt at der ikke er tale om kemisk fremstillede

eksport af ædelsten og ædle metaller - såvel de

Salman.

indført omfattende kontroller med al import og
uforarbejdede som de forarbejdede halvfabrikata
og færdiglavede smykker til videresalg.

eller menneskeskabte ædelsten,” - forklarer Rami

HALSKÆDE MED
LABGROWN DIAMANT
Sølv 495,- / Forgyldt 595,-

Foto: Red Barnet

Han fortæller også, at Dubai arbejder på at få et

officielt og internationalt anerkendt kvalitetsstem-

pel, som leverandørerne i Dubai kan anvende på

deres smykker på lige fod med de stempler, vi

kender fra andre landes officielle kvalitetsstempler.

Det forventes at blive en realitet inden for en

overskuelig tidshorisont, da det vil have stor be-

tydning for Dubai’s internationale omdømme, han-

del, turisme og fremtidige økonomi.

”Vi har selv sikret, at smykkerne fra vores fabrik i
Dubai altid har den kvalitet og ægthed, som dan-

ARMBÅND MED LABGROWN DIAMANT
Sølv 245,- / Forgyldt 295,-

skerne forventer. Når Force Instituttet f.eks. har

kontrolleret vores 585 stemplede guldsmykker
kommer de ofte ud med 586 og 587, fordi vi altid

tilsætter en højere promille finguld end foreskrevet,

”Alle ædelsten skal komme fra kilder, der er god-

og vi har desuden sikret os samtlige

manter, safirer, rubiner, smaragder og alle andre

ædelsten, vi anvender i vores

kendt af Dubai’s statslige kontrolmyndigheder. Dia-

ædelsten skal komme fra konfliktfri zoner og være

udvundet i overensstemmelse med Kimberley-aftalen. Eksempelvis får vi bl.a. ædelsten fra et bjerg-

nødvendige certifikater på alle de
smykkeproduktion,”
Rami Salman.

slutter

ØREHÆNGERE MED
LABGROWN DIAMANTER
Sølv 495,- / Forgyldt 495,-

ØRESTIKKER MED
LABGROWN DIAMANTER
Sølv 345,- / Forgyldt 395,-

*Labgrown diamanter er mere
klimavenlige end diamanter
fra miner

område i Afghanistan som ikke er berørt af
krigshandlinger, og hvor der er garanti for, at det

ikke er en politisk ejet eller styret leverandør, men

at det faktisk er folket selv, der får gavn af ind-
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aagaard

byaagaard

Tlf. 62 21 27 63, sales@byaagaard.com

Lad os stoppe tiden

for en kort stund . . .
40 ÅRS JUBILÆUM 8.3.1980 - 8.3.2020
Det vil vi gerne fejre, og derfor vil det glæde os, at se
nuværende, som tidligere kunder, kollegaer, forretningsforbindelser i øvrigt, familie og venner af huset til
reception hos . . .
Amalielund Mad – Horsens Golfklub

Silkeborgvej 44, 8700 Horsens
d. 8. marts 2020 fra kl. 13-17.

Vi glæder os til at se så mange som muligt af Jer, til nogle
hyggelige timer med mad og drikke, og mulighed for en
hyggesnak på kryds og tværs.
Bedste hilsner fra os alle i Team Dana
Palle, Inger-lill & Joakim

Festina Danmark - Dana Ure

naturen og
skovene

DRÅBEN
HAR ALTID

vandet og
havet

FASCINERET
OS MENNESKER

sne, is og
Arktis

Den indgår da også i flere talemåder.

selv

bedst

lige verden. Målet er, at plantningen af

Under alle omstændigheder fortæller

ikke behøver gøre noget for at mindske

klima, den grønne for natur og den

væsentligt til en reduktion af den tem-

hun er erklæret klima-/miljøaktivist og

Himmel og hav eller skov og
natur eller alternativ energi og
CO2-reduktion

social

Der er jo f.eks. dem, der siger, at de
klimaforandringerne, fordi det jo bare
vil være en dråbe i havet. Omvendt kan

vælge

den

farve,

der

matcher ens indsats – f.eks. den blå for

gule for energi.

man med rette påstå, at hvis man ikke
gør noget, så risikerer man at være
dråben, der får bægret til at flyde over.

Hourglass” i den blå, grønne, hvide eller

gule udgave, og hvad det er for et

som firmaet bykjaergaard netop har
Kollektionen,

der

et intenst både filosofisk og håndværksmæssigt samarbejde mellem smykkedesigner

Nadia

Kjærgaard,

og

den

kendte dansk-grønlandske sangerinde
Julie Berthelsen.

Selve smykkekonceptet består af en

smuk dråbe udført i en blå, grøn, hvid

10 - DesignUreSmykker

klima-/miljø-/energistatement

hedder

”The Drop Hourglass”, er resultatet af

eller gul Cabochonsleben ædelsten og

i toppen er fastgjort et lille sølv- eller
forgyldt sølvophæng med et udstanset
timeglas.

For bæreren er filosofien at smykket er
et statement om at pågældende yder
en aktiv indsats for klimaet og/eller
miljøet - også selvom det kun er en

dråbe i havet og timeglasset skal

understrege, at det er nu, der skal
handles for tiden løber. Man kan så

peraturstigning.

bestemme om det skal være ”The Drop

for et ny statement-smykkekollektion,
lanceret.

CO2-konsumerende træer kan bidrage

Køberen af smykket kan helt selv

Netop det har været udgangspunktet

HOURGLASS SMYKKET
I ALT SIN ENKELTHED
SKAL FORMIDLE EN FØLELSE OG
ET BUDSKAB, OG KUNNE HVILE
I SIG SELV
OG DENS HISTORIE.

sol og
solens energi

dende ønsker at signalere.

Men det er ikke kun et
statement, der bliver også sat
handling bag.

pågæl-

til

ler, og de fås i 8 udgaver i hen-

til

forgyldt

sterlingsølv eller i

sterlingsølv

–

og

med

enten blå, grøn, hvid eller gul

Baggrunden for det valg er en oprigtig

bekymring fra Julie Bertelsens og Nadia
alt

gennemført

Nadia Kjærgaard og Julie Berthel-

holdsvis

fine certifikat.

den

Gennemtænkt og
mindste detalje

”The Drop Hourglass”-smykkerne er

Growing Trees og modtaget dette

over

smykkekoncept fra bykjaergaard.

naturligvis fremstillet i ædle metal-

Faktisk har bykjaergaard allerede

side

i dialog ansigt-til-ansigt, hvilket også er

en helt bevidst intention med dette

i en bæredygtig emballage af gen-

den selvejende institution Growing

Kjærgaards

sociale medier. Blot er det real life og

brugs-/naturmateriale.

Trees Network Foundation.

træer

sammenhæng, så budskabet

hurtigt spredes viralt - ligesom på de

Hourglass” konceptet virkelig tænkt

doneres plantning af et træ til

100

tage klima- og miljøemnet op i enhver

helt ned i detaljen. Smykket leveres

sig for at der med hvert smykke

doneret

det giver altid en god anledning til at

sen har med skabelsen ”The Drop

bykjaergaard har nemlig besluttet

selv

bæreren af smykket sine omgivelser, at

for

hastige afsmeltning af indlandsisen i
Grønland - en bekymring der vist deles

af ungdommen i det meste af den vest-

Det kan være, at man altid cykler, når

det overhovedet er muligt eller helt har

droppet flyrejser og hellere tager toget.

dråbe i Cabochonsleben ædelsten.
Den vejl. udsalgspris er kr. 600,-

Måske indsamler man plast og affald

smidt i naturen eller gør på anden vis

noget aktivt for vores klima og miljø.

DesignUreSmykker - 11

Blomster Rainbow

PEACOCK - FORÅRSNYHED 2020

skytsengle. De små englevedhæng til
halskæder blev en stor salgssucces og
meget populære i hele Danmark, bl.a.

fordi kunderne kunne lide den symbol-

firma, som ganske enkelt hedder LENE

KJØLNER. Der er også uspændende

opgaver, men jeg gør det med en helt

anden glæde, fordi det er mit eget

ske tanke der lå bag.

aktive valg.”

blank Skytsengel, som hun ville få

Forhandlere i hele Danmark

I 2018 designede Lene en ny, mere

produceret i eget navn. Bagpå englen

havde hun lavet en skjult inskription:

Efter sidste år i august at have deltaget

med en stand på guldsmedebranchens

”be you”. Den Skytsengel bar Lene selv,

messe i Bella Centret i København, tog

2019, og mens hun stadig overvejede,

at besøge guldsmedebutikker med sin

”Inskriptionen be you skal minde bære-

foruden Skytsenglen en anderledes ud-

fra den første prøve kom hjem i foråret

hvilken vej hun skulle gå jobmæssigt.

ren om at skytsenglen er der for dig

Lene Kjølner på rundtur i Danmark for

nye sølvsmykkekollektion. Den rummer

gave af Tro, Håb og Kærlighed, serierne

gennem livet, og at den støtter dig i at

Livstræet og Lovebirds. Alle smykker

være dig selv og følge din intuition. Da

skriften

træffe de rette valg for dig, og i at

med symbolsk betydning under over”Smykker med mening”.

Fra butiksindehaver til eget smykkemærke

Vi har talt med Lene Kjølner, der
skiftede en tilværelse som succesfuld

smykkebutiksindehaver med 8 med-

fristende sortiment samt dygtige per-

sonale.

arbejdere ud med en iværksætter-

En skytsengel viste smykkedesigner

branchen.

”I mange år var det sjovt, fordi vi hele

tilværelse, men dog stadig inden for

Lene og hendes mand, Aage Kjølner,

fra kunderne.” For kunder var der
mange af, og butikkerne gik rigtig godt.

”Jeg drømte om, at få mere tid til at

sommeren 2019, blev Lene Kjølner helt

tiden udviklede og nytænkte butikkerne.

over flere år. Arbejdsdagen blev fyldt

med flere og flere administrative eller

Runde Hjørne i Randers. Butikkerne var

at sælge tegningerne til nogle smykke-

nytænkning gled i baggrunden, og det

vinduesudstillinger,

spændende

14 - DesignUreSmykker

og

firmaer. Disse smykker forhandlede vi
selv. De solgte godt, og jeg fik stor ros

der føler sig pressede af høje forvent-

næsten ubemærket, fordi det skete hen

I stedet skiftede fokus i arbejdslivet -

Jeg begyndte også så småt at designe

kendt af kunderne for sine flotte

Til manges overraskelse lukkede ægte-

noget måtte der ske.”

parret butikkerne i efteråret 2018. Først

Lene Kjølner vejen.

smykker i min fritid og havde held med

jeg tegnede englen, havde jeg med

være kreativ og udvikle smykkedesigns.

har i en lang årrække drevet to guld-

smedeforretninger, Silver House og Det

efterhånden heller ikke det bedste, så

ledelsesmæssige opgaver. Udvikling og
stressede mig, at jeg ikke fulgte mit
hjerte. Min mands helbred var

godt og vel et halvt år senere, i

budskabet især tænkt på unge piger,
ninger

udefra.

I

stedet

blev

det

pludseligt klart for mig, at det be youbudskab i høj grad var til mig selv!

sikker på, at det hun skulle var at

Der var nu endelig blevet plads til, at

kemærke. En engel viste vej.

set altid gerne havde villet gøre. Derfor

starte for sig selv med sit eget smyk-

Englene - Be You
I

2012

tegnede

Lene

første

gang

jeg kunne gøre det, som jeg jo dybest

”Jeg er blevet taget så pænt imod ude

i butikkerne. Når personalet ser mine

smykker,

forsvinder

al

umiddelbar

skepsis. Yes! Det er dejligt at mærke.

De kan lide, det de ser. Det er lykkedes

mig at få så mange guldsmedebutikker

som forhandlere, at mine skytsengle og

andre smykker nu kan købes over hele

landet. Det er starten på et nyt kapitel

sender jeg en venlig tanke til min

i mit liv, og man kan sige, at min

Jeg har rimelig travlt i mit nye smykke-

vejen”

skytsengel.

skytsengel har været med mig hele

DesignUreSmykker - 15

Fladt og let som et snefnug…

MINIMALISME I ELEGANT STIL
Bering har introduceret en ny Ultra Slim ur-serie i et

design som giver urene en utrolig lethed og et meget

moderne udtryk. Urene, der er ekstremt flade måler kun

4.8 mm og har tynde smidige mesh-lænker. De fås i flere

farver og i dame- og herreudgave. Ultra Slim urene har

selvfølgelig safirglas og der ydes desuden 3 års garanti.
Vejl. udsalgspriser fra 1.399 kr. - 1.499 kr.
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Er du vild med flotte smykker?
Det er vi også. Vi synes til og med at du skal kunne bære
flotte smykker uden at være urolig for nikkel, cadmium, bly
og andre uhensigtsmæssige stoffer.
Den samme mulighed synes vi også at dit barn eller
barnebarn skal have. Derfor findes Blomdahl
medicinsk ørepiercing og hudvenlige smykker,
udviklet i samråd med hudlæger.
For you, with care.

www.blomdahl.dk

M AD E IN SWED EN

Dobbelthul – det
bedste til barnet.

NÅR EN CSR-POLITIK GØRES SYNLIG OG HÅNDGRIBELIG!
Måske er det ikke alle, der ved, at CSR står for Corporate

Designer Christina Hembo fra Christina Jewelry &

udtryk for det sociale ansvar, som en virksomhed ønsker

bidrage til, at det arbejde kan fortsætte - også

Social Responsability, og at en CSR-politik derfor er et
at udvise over for dens omverden.

Christina Jewelry & Watches støtter Red Barnet

Netop det er baggrunden for, at smykkedesigner Christina

Hembo fra Christina Jewelry & Watches, i anledning af Red

Barnets 75-års jubilæum, har valgt at indgå et samarbejde
med organisationen om at designe årets smykkekollektioner,

der støtter organisationens vigtige arbejde med at hjælpe
udsatte børn.

Red Barnet blev grundlagt i 1945 og fejrer derfor netop

nu 75-årsjubilæum i barnets tjeneste. I de 75 år har orga-

nisationen gået forrest, når det kommer

Watches fortæller selv: ”Jeg er stolt af at kunne

de næste 75 år. Hvad er vigtigere end at

bidrage til at børn får et godt liv?”

For de butikker, der vælger at forhandle

smykkerne, er der allerede en fiks og
færdig markedsføringspakke
med annoncemateriale og

pressemeddelelse til lokal
brug. Man skal jo huske at

smykker med en så god
historie også er med til at

profilere ens forretning.

til at hjælpe de børn, der har allermest
brug for det - herhjemme og ude i verdens

brændpunkter. Givet mad til børn, der
sulter. Sikret husly til børn, der er ramt

af natur-

katastrofer. Beskyttet børn,

der er fanget i krig og konfliktzoner.

Skabt en plads i fællesskabet for alle
børn i Danmark uanset social baggrund
eller økonomisk status.

Fotograf Martin Bubandt

”Christinas smykkekollektioner er med til at samle penge
til og sætte fokus på vores arbejde Hvert eneste smykke

fra Christina tæller,” siger Red Barnets nye Generalsekretær

Johanne Schmidt-Nielsen”.

Smykkerne koster i vejl. udsalgspriser

fra kr. 299 op til kr. 596.
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Af hjertet tak…

Ja, takket være det efterhånden gennemtestede og kendte

materialevalg udviklet i samråd med hudlæger, sender smykke-

designerne hos Blomdahl endnu en ny smuk og allergivenlig

smykkeserie på gaden i disse dage.
Det er en smykkeserie som selv dem,

der måtte lide med nikkel- eller anden

kontaktallergi sagtens kan bære uden at få

allergiske reaktioner. Så det er en meget betænksom idé til de

mange oplagte gaveanledninger foråret og sommeren altid byder på.

Passer så fint både til mor og datter.

Brilliance Heart Crystal-serien består af:

Ørestikkere til en vejl. udsalgspris kr. 549 – kr. 599

Ringe til en vejl. udsalgspris kr. 799

Armbånd til en vejl. udsalgspris kr. 899
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Halskæde - vejl. udsalgspris kr. 999

En succes bygget på tro, håb og kærlighed…
kultur kunne både fastholde og udbygge sin kunde-

Nej, selvfølgelig er Per Borup Design’s
succes ikke opnået ved salg af
smykker med kors, ankre og hjerter.

kreds gennem årene. Selv tilskriver han det, at

firmaet har fastholdt at producere alle sine smykker

bilitet, højt kvalitetsniveau og en langt større leve-

Alle kender i dag brandnavnene som f.eks. Violina,

ringssikkerhed for kunderne.
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alle er bestsellers fra firmaets om-

fattende kollektion. Det er da heller

som givet er en helt fundamental

forbrugerne har øje for kvalitets-

del

af

virksomhedskulturen

Borup Design.

Håb

Twigs

Open Your Heart, Twigs og Fiona, der

tydeligt præger den professionelle
ånd, der hersker i virksomheden og
i

Per

ikke kun herhjemme faghandelen og
håndværket
Per

En anden væsentlig faktor for virksomhedens

succes er ifølge Kell Borup, at han har bevaret

død i 2012 og i dag både ejer og leder den, har

kvalitet stadig sælger bedst og bidrager til at profi-

håbet på, at både materiale- og håndværksmæssig

fra

Borup

Design - i

Violina

Tro

netop ved at være tro mod firmaets DNA, ånd og

Design’s smykkekollektioner har opnået såvel hos

faghandelen som blandt forbrugerne.

Ligesom det høje faglige niveau også

Kell Borup, der overtog virksomheden efter sin fars

da også af den popularitet som mange af Per Borup

her i landet af faguddannede guldsmede, stor
betydning. Det har nemlig både betydet stor fleksi-

Men da vi besøgte Per Borup Design her
i januar, var det i hvert fald tydeligt at tro, håb
og kærlighed er væsentlige komponenter i den
fremgang virksomheden har haft,
siden Per Borup grundlagde den
tilbage i 1962.

deres troværdighed som faghandel. Det bekræftes

dag

en

række

har

firmaet også

forhandlere

i

Norge og Sverige samt i Holland og Belgien.

både

lere guldsmedeforretningerne, så de kan bevare

Fiona
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Una Changeling

Kell Borup fortæller, at de nye designs ofte skabes

som en funktion af et virkelig godt teamwork og
brainstorming mellem ham og guldsmedene, hvor
gamle forme og tegninger ofte hentes frem som

glimrende inspirationskilder. Faktisk er firmaet ved
at lægge sidste hånd på en helt ny kollektion, der

har fået navnet Philippa, og i den indgår et som-

merfugledesign som Per Borup lavede for år
tilbage.

Kærligheden til faget og til håndværkstraditionen
kommer også til udtryk i det faktum at firmaet

Kærlighed

Ja, kærligheden er som bekendt størst af alt, og
der er ingen tvivl om at kærligheden til historien

og til håndværket har været og er til stadighed en

løbende har påtaget sig opgaven med at uddanne
nye guldsmede for på den måde bidraget til at

sikre et fortsat højt fagligt niveau i guldsmedefaget.

bærende kraft bag Per Borup Design’s succes.

Firmaets designmæssige signatur har altid været at

kombinere det blanke med det rustikke og flere af
virksomhedens kollektioner daterer sig da også

tilbage fra grundlæggeren Per Borup, der i sine
designs bevidst arbejdede med den kontrast. Selv

Hearts
Changeling

i flere af de nyere designs, der typisk er blevet

udviklet af firmaets guldsmede, gør de brug af
designmæssige elementer tilbage fra Per Borups tid.

Open your heart
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Philippa

Finurlig og
naturlig . . .

Leaves serien

Inspirationen til Leaves serien fik Mario under et besøg på

Bali, hvor han oplevede et træ, der nærmest var pakket ind

i små meget fine blade hele vejen op til toppen.

Designerne hos Rabinovich introducerer her til foråret to nye spændende
kollektioner, som de har navngivet Curly og Leaves.
Som altid er det tydeligt, at naturen har været den helt store inspirationskilde.
Ligesom brugen af rainbow månesten er lidt af en signatur for Rabinovich.

Den består af:

Ørestikker i sterlingsølv med hydro aquamarin og sky blue

topas.

Vejl. udsalgspris 795 kr.
Ørehænger i sterlingsølv med hydro aquamarin og sky blue
topas.

Curly-serien

Ørehænger i forgyldt sterlingsølv med serpentin, hydro

et smukt, nærmest grafisk finurligt design og

Vejl. udsalgspris 950 kr.

Curly-serien er som navnet også antyder i

aquamarin og prasiloit.

den består af:

Ring i sterlingsølv med hydro aquamarin og sky blue topas.

månesten.

Vejl. udsalgspris 1195 kr.
Vejl. udsalgspris 1.195 kr.

Ring i forgyldt sterlingsølv med serpentin, hydro

aquamarin og prasiloit.

Vejl. udsalgspris 1.595 kr.

Collier i sterlingsølv med hydro aquamarin og sky blue

topas.

Vejl. udsalgspris: 1.295 kr.
Collier i forgyldt sterlingsølv med serpentin, hydro

aquamarin og prasiloit.

Vejl. udsalgspris 1.595 kr.
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Ørestikker i sterlingsølv med rainbow

Vejl. udsalgspris 550 kr.
Ørehænger i sterlingsølv med rainbow

månesten og hvid topas.
Vejl. udsalgspris 950 kr.

Ring i sterlingsølv med rainbow

månesten og hvid topas.

Vejl. udsalgspris 1.295 kr.
Collier i sterlingsølv med rainbow

månesten og hvid topas.

Vejl. udsalgspris 1.195 kr.
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Ja, i disse dage, nærmere bestemt

d. 8. marts, er det faktisk 40 år siden
Palle Hyldtoft, efter 6 lærerige år hos

urgrossisten C. Gravgaard i Horsens sammen

med

hustruen

Inger-Lill

startede egen engrosvirksomhed, der

også handlede med ure. Palle stod
selv for salget og opdyrkningen af et

forhandlernet, og Inger-Lill tog sig som

kontorassistent af det administrative,

og de valgte at kalde virksomheden
for Dantime, hvilket dog måtte ændres

Det havde sine fordele at arbejde og

bo på samme adresse. Det hændte
nemlig ikke sjældent, at børnene faldt

i søvn på gulvet i kontoret, mens mor

og far arbejdede og måtte bæres over

i privaten. Senere kom også sønnen

Joakim til, han er nu 33 år og indgår

i dag i den daglige ledelse af firmaet

som led i et generationsskifte, der
allerede er lagt i faste rammer.

Festina og Jaguar er nu firmaets

til Dana Ure p.g.a. en indsigelse fra

absolut største brands og firmaet kal-

en telex-adresse, som var Dantime..

Danmark. Men faktisk har firmaet for

Dansk Tidskontrol, der dengang havde

der sig i dag også Dana Ure/Festina

TIK TAK, HVOR TIDEN GÅR - NU ER DER GÅET 40 ÅR…
I starten drev de virksomheden fra

deres eget parcelhus, hvor de havde
ombygget gæstetoilettet til lagerrum

og indrettet soveværelset som kontor.

Det

første ur-mærke, de fik forhand-

lingen af, hed Luxor, som var

den

gamle

ur-

grossist Gravgaards
brands

op

igen,

nemlig Brixon - og

har desuden opbygget et godt salg i

brandet Hot Shot, som er børneure.

Alt andet lige må man da sige, at det

er en familie, der virkelig følger med
tiden og har op-

et ”søster”-mærke til Can-

bygget en solid

firmaet fører den dag i dag.

nem

dino, der i øvrigt er et brand,

virksomhed

var

initialerne

mentet

voksede

rigtige

på

deres to døtre, Maiken og Gry. Sortihurtigt

med

bl.a.

skibsure, barometre og vægure, og da

pladsen efterhånden blev for trang,

flyttede de i 1981 til større forhold på

Silkeborgvej 155 i Horsens, hvor de
også bor privat i dag.

gen-

faglig
en

god næse for de

eget brand under navnet MG,

hvilket

flid,

dygtighed,

De introducerede også et
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nyligt taget et af

brands

og en udstrakt

service over for sine forhandlere.

Familien er da også både glade og

taknemmelige over, at Joakim nu kommer til at videre- føre virksomheden i

helt samme ånd - og at han har både

lysten og i særdeleshed også evnen
til det.
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One of a kind…

Pia & Per
- eksklusive børnesmykker
i høj kvalitet!

Ruben Svart gør det igen og igen. Skaber helt

unikke smykker, der er forener sublimt hånd-

værk, en visionær tankegang og kompromis-

løst udsøgte materialer i virkelig kreative - og
alligevel klassiske designs.

Og i modsætning til hvad mange tror, så er
der altså et marked for smykker i den kaliber.

Nogle bruger dem som et led i en stormkur.
Andre for at konsolidere et passioneret

forhold. Enkelte køber dem som ren selv-

forkælelse og for andre igen, er det en ren
investering.

Eternity ring 18kt rosaguld
Baguetter 0,63 ct. TW/VVS
Brillanter 1,99 ct. TW/VVS
64000,-

”Derfor er det altid godt at vide, hvor man

skal henvende sig, når sådan en salgsmulighed opstår.

Hooks i 14 kt rosaguld
Tahitiperler 12mm
2 x 0,71 ct. Champagne diamanter
42800,-

Alle er altid velkommen til at kontakte mig”,

har Ruben Svart betroet os - og det budskab
er hermed givet videre.

Pia & Per smykkerne produceres af den kendte familiedrevne virksomhed
Arne Nordlie, som i dag drives af 3. generation og har specialiseret sig i

high-end børnesmykker til såvel piger som drenge i alderen 0 - 10 år. Det

er særdeles populære gaveideer ved dåb og fødselsdage for både forældre
og bedsteforældre, men også børnene selv

De fleste af smykkerne fremstilles i sølv og guld med eksklusiv glasemalje,

hvilket i virkeligheden er en teknik, der har været anvendt i flere tusind år.

Pulveriseret glas bliver blandet med forskellige naturlige mineraler, som giver

farve. Denne blanding bliver tilsat vand og forsigtigt påført smykket. Smykket
bliver herefter ”brændt” i en specialovn ved 800 grader, så vandet

fordamper og emaljeblandingen smelter. Når smykket efterfølgende bliver

kølet ned hærder emaljen og resultatet er et flot og robust lag af glasemalje.
Pia & Per kollektionerne består af mere end 350 forskellige designs og

farver, så det er altid muligt at finde et præcis det smykke, der passer til
barnet og lejligheden.
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Dobbelt Tennisarmbånd 18kt hvidguld og rosaguld
9 Baguetter = 1,95 ct. TW/VVS
126 Brillanter = 5,56 ct. TW/VVS
196000,-

Anmico Agenturer · Michael Frederiksen · Telefon 40217888 · mrf@fibermail.dk

glæd jer
Glæd jer til den kommende New Nordic smykke- og ur-

Hvorfor skal man besøge messen?

ser, hvor man virkelig kan mærke historiens vingesus…

Men det er også en glimrende lejlighed til at tage et

messe, der er i år bliver afholdt i nye spændende omgivel-

Dette års New Nordic messe, der løber af stablen i dagene
21. - 23. august 2020, finder nemlig sted i Øksnehallen i

den gamle brune kødby i København i en smuk gammel

bygning, der daterer sig helt tilbage til 1901. I modsætning

til hvad de fleste tror - sikkert p.g.a. af navnet - er Øksne-

pusterum fra de daglige rutiner og tillade sig selv og sit

personale den luksus, at tage på opdagelsesrejse og hente
inspiration til fremtidige tiltag på salgssiden.

Man skal heller ikke undervurdere værdien af at møde sine

konkurrenter/kolleger under afslappede uformelle forhold,

bedre forum at præsentere det i end ved New Nordic-

messen. Det er en af Nordens største lukkede fagmesser
for smykke- og urbranchen, og den trækker besøgende fra

hele Norden - bl.a. fordi en række større messer, der

plejede at blive afholdt i de andre nordiske lande, ikke

længere finder sted. Der kommer i øvrigt også en del

besøgende fra det øvrige Europa.

Det er Guldsmedebranchens Leverandørforening, der står

hallen ikke en slagtehal, men der hvor det levende kvæg

hvor der måske er tid til at udveksle lidt erfaringer. Ligesom

lig blot et gammelt ord for okser.

leverandører face-to-face altid sender et godt signal, der

en yderst favorabel rabat på standlejen.

kreditværdighed - på flere planer.

Hvis du vil vide mere om mulighederne for at deltage som

opholdt sig, inden de blev ført til slagtning - øksne er nem-

Allerede nu har en lang række både danske og udenlandske
udstillere meldt sig under fanerne og bestilt stande i den

flotte udstillingshal, der i den grad vil danne en smuk stemningsfyldt ramme om deres kreative udstillingsstande.

Der vil selvfølgelig både være gengangere som I altid plejer
at møde på messen, men der kommer også nye og inter-

essante leverandører med nye produkter/brands, som

måske netop kan komme til at repræsentere den fornyelse

i jeres sortiment, som I savner.
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Det nemme svar er selvfølgelig af simpel faglig interesse.

det at møde både sine nuværende og potentielle nye
medvirker til styrke samarbejdet og konsolidere ens

Dem der siger, at de ikke behøver tage på indkøbsmesser

men ligeså godt bare kan checke leverandørernes varer og

nyheder på nettet hjemme fra butikken, men samtidig piver

over at netop e-handelen er ved at ødelægge deres

som arrangør af New Nordic messen, og er du allerede

medlem af Guldsmedebranchens Leverandørforening får du

udstiller på New Nordic 2020, skal du kontakte direktør

Anne Nordsted i firmaet Nord-Fair på tlf. +45 4042 1809
eller pr. e-mail på anne@nord-fair.dk. Hun kan vejlede dig

med hensyn til standstørrelser og -priser.

forretning, bør måske tage deres holdning op til revision.

Kunne du tænke dig selv at være udstiller?

Hvis du selv producerer eller importerer smykke- eller
ur-brands med videresalg for øje, finder du næppe noget
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Til alle dem

der skal ned på knæ
her i foråret!
Ro Copenhagen’s ”Meant to be” kollektion er
en hyldest til kærligheden,

Meant to be

og det at bekendtgøre sin kærlighed
til hinanden og til omverdenen.

Collection

Et smykke, som vi bærer livet igennem, og
som har en helt særlig betydning.

Her ring and his true band

Her ring er sat med 3 baguetteslebne hvide topaser
ialt 1,11 ct, og 7 brillant-slebne diamanter.

0,039ct TW.VS. Både Her Ring og His True Band
fremstilles i 18 karat satineret eller poleret
rød-og hvidguld.

Her ring - vejl. udsalgspris kr. 8.900

His true band - vejl. udsalgspris kr.17.500

Meant to be
Collection

Minimalistiske og smukke ringe, der kan
bæres livet igennem

Her true love ringen er sat med en

0.40ct baguettesleben hvid topas og naturligvis

Hvis du vil være

sikker på et "ja"

Orbit Diamant Ring er en elegant fortolkning af

solitaire-ringen og en smuk kærlighedserklæring.

Ro’s signaturdiamant. 0.003 ct TW.VS.

Orbit Diamant Ring er sat med den fineste brillantslebne

18 karat rød- og hvidguld.

- og naturligvis Ro’s signaturdiamant. I alt 0.515 ct TW.VS.

Ringene fremstilles i både

Her True Love Ring – vejl. udsalgspris kr. 8.900

His True Love Ring – vejl. udsalgspris kr. 17.500
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Orbit Collection

diamant samt 4 små brillanter

Orbit Diamant Ring fremstilles i 18 karat rød-og hvidguld.
Orbit Diamant Ring - vejl. udsalgspris kr. 49.900
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GODT FORMÅL!

GODT SALGSARGUMENT!

GODT MARKEDSFØRINGSBUDSKAB!
GODT PROFILERINGSREDSKAB!
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Aagaard lancerer smykker, der støtter Red Barnet i anledning af organisationens 75 års jubilæum
Red Barnet er verdens største uafhængige børneorganisation, hvor bl.a. uddannelse og beskyttelse er kernen i Red
Barnets arbejde. Red Barnet i Danmark
blev oprettet i 1945 og tæller i dag
godt 60 aktive lokalforeninger.

2000 frivillige.
Red Barnet arbejder herhjemme for at
give danske børn et bedre liv ved bl.a.
at medvirke til at forebygge mobning i
danske skoler og institutioner. Organisationen gør også en målrettet indsats
for at bekæmpe alle former for vold og
seksuelle overgreb mod børn. Ligesom
den hjælper børn, der lever i fattigdom
gennem blandt andet at arrangere
ferielejre og oplevelser for de dårligst
stillede børn i Danmark.
Det er da om noget et godt formål,
som giver anledning til en god dialog
med kunderne og nogle rigtig gode
salgsargumenter. Det er også et rigtig
godt budskab, som man med fordel kan
bruge i sin lokale markedsføring og i
vinduesudstillingerne. Og alt andet lige

bidrager det til profilering af ens forretning.
Smykkerne, der bakker op om jubilæet
er dermed ikke alene smukke, de indeholder også en stærk historie om den
støtte til børn, der har brug for en
håndsrækning her i livet.

De vejl. udsalgspriser

ligger fra kr. 245 til kr. 595
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