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De produktorienterede artikler vi bringer, baseres som oftest på pressemeddelelser
eller anden form for produktinformation, illustrationer og billedmateriale, som vi
modtager fra producenter, agenter og leverandører. Vi kan derfor ikke påtage os
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Bare rolig. Det er ikke fordi vi allerede er kommet i julestemning og går

ønsker at tegne af sin butik i det lokalområde og den kon-

rundt og nynner starten på omkvædet af en af vores populære julesange.

kurrencesituation man opererer i. Sikre at man har de
populære brands, der er stor efterspørgsel på og som har

Vi vil bare gerne fokusere lidt på dannelse - nærmere bestemt pris-

den gode story-telling man kan formidle til kunderne og

dannelse. Der lader nemlig til at være den udbredte misforståelse, at dan-

supplere med nye unikke kvalitetsprodukter fra up-coming

skernes nationalsport er altid at lave en god handel, score rabatter og

brands/producenter med en god historie, der kan medvirke

fordele – for efterfølgende at kunne prale med det over for familie og

til at skabe yderligere trafik i butikken. Og så selvfølgelig at

venner. Et gran af sandhed er der da også i den opfattelse. Men vi må

give kunderne den bedste købs- og serviceoplevelse man

ikke glemme, at folket også gerne vil forføres, og som regel er til fals for

kan overhovedet mønstre og her kan de moderne kasse-

en god historie, altid er åben for argumenter om kvalitet og godt hånd-

systemer, man kan få i dag være en stor hjælp, samtidig

værk og i sidste ende også nyder respekten, de vinder ved at kunne for-

med at de kan overflødiggøre eller effektivisere mange af

tælle, at de har købt noget, der har kostet mange penge.

butikkens ofte tidskrævende rutiner og arbejdsgange.

Pris, pris, pris, pris, pris...

Summer

Get ready f漀

Forudsætningen for at kunne gøre det er netop, at man
primært forhandler de varer, hvor man kan holde en margin,
der gør at man ikke skal sælge 4-5 eksemplarer for at have

Jeg husker stadig en case fra min afsætningsøkonomi-bog tilbage fra min

en margin, der retfærdiggør et ressourceforbrug, man ellers

grønne ungdom, da jeg gik på handelshøjskolen i København. Den dengang

normalt får dækket ved salg af bare en enkelt vare fra et

forholdsvis nystartede modeforretning ”Nørgaard på Strøget” havde op til

efterspurgt brand, hvor den højere pris også er berettiget i

nytår sat en nydesignet selskabskjole i vinduet til en pris på 495 kr.,

originalitet og kvalitet samt den markedsføringsmæssige

hvilket dengang var pænt mange penge. Men de solgte ikke nogen og

støtte man typisk også får. Man skal nemlig ikke tage fejl af

overvejede derfor, to dage før nytårsaften, at sænke prisen til 349 kr.,

værdien af det kendskab og image, som producenterne ska-

men Nørgaard besluttede sig i stedet for at sætte prisen op til 1.098 kr.

ber på de forskellige medieplatforme, de bruger i deres mar-

Så solgte de 8 kjoler i løbet af de to dage, hvilket kom totalt bag på

kedsføring.

dem.
Det var allerede dengang et skoleeksempel på, hvad priselasticitet og

Så brug eventuelt sommerperioden til at revurdere sorti-

veblen-effekt er for nogen størrelser og den betydning, de har for pris-

mentssammensætningen og tag på New Nordic-messen i slut-

dannelsen på et produkt.

ningen af august og se hvilke produktnyheder og trends, der
kommer til at præge efteråret og jule- og nytårssalget. På

Det gælder også i smykke- og ur-branchen. Der er ingen grund til tro, at

udstillerlisten er der flere nye designere, producenter og

priserne helst skal være så lave som muligt på alting og man skal ikke

agenter/leverandører, der kan byde på nye muligheder for

lade sig styre af frygten for at kunderne kan finde den vare man sælger

at øge indtjeningen og samtidig profilere sig med noget, man

billigere et andet sted eller på nettet. Handler man med de kendte origi-

i hvert fald for en periode kan være alene om.

Skab din drøm med
CHRISTINA Collect-universet

nale brands - typisk med en god historie bag - og i den helt rigtige
materiale- og håndværksmæssige kvalitet, så har man ikke alene fordelen

Ha’ en rigtig god sommer – vores næste nummer kommer i

af en langt bedre margin, man får også et imagetilskud som betyder

starten af august.

meget for ens forretnings profil og omdømme. Det kan den marginalt
højere omsætningshastighed der ofte er på billigere og uoriginale produk-

Venlig hilsen

ter ikke opveje og man ender med at løbe sig alt for mange staver i livet
i jagten på at nå den indtjening, der skal til for at holde skindet på
næsen.
Henrik Bjørkman
Derfor handler det i dag mere om at sammensætte sit sortiment og sine

Redaktør

serviceydelser, så de er i optimal overensstemmelse med den profil, man
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Nu er der kun godt 2 måneder til at Øksnehallen i

NEXT Erhvervsuddannelserne og EUC Lillebælt arrangerer

København slår dørene op for fagmessen NEW NORDIC

desuden et DM i guldsmedehåndværk under messen, hvor

JEWELLERY & WATCH SHOW COPENHAGEN 2022. Den

vinderne afsløres fra en scene i udstillingshallen på mes-

afvikles fra fredag d. 26. til søndag d. 28. august - efter

sens sidste dag, søndag.

at have været aflyst p.g.a. corona-restriktioner i 2020
og 2021.

ETERNITY
DIAMANT
B Y TTE S E RIE

Ved at besøge messen er der naturligvis stor chance for,

Priser fra 995,-

at I løber ind i nogle af jeres gode kolleger og ”konkolle-

DERFOR!

Hvis nogen skulle tænke om det virkelig er værd at bruge

ger” fra branchen og så kan I sikkert få jer en uformel,

tid og kræfter på at aflægge messen et besøg, vil vi

men god og konstruktiv fagsnak om hvordan stængerne

gerne her komme med en række rigtig gode argumenter

står i hver jeres markedsområder og udveksle erfaringer

for at bryde op fra den hjemlige matrikel og tage turen

på leverandørområdet.

til Øksnehallen i den gamle brune del af Kødbyen - lige
ved siden af Københavns Hovedbanegård.

Det er også en oplagt mulighed for både at honorere og
inddrage personalet og tage turen til messen sammen

Et er selvfølgelig selve oplevelsen at se den godt 220 år

som en slags teambuilding. Man kan så på forhånd f.eks.

gamle historiske bygning, hvor messen afholdes i. Den er

uddelegere produktspecifikke ansvarsområder ud til perso-

rent arkitektonisk fantastisk flot og dermed også en sær-

nalet, som de så skal koncentrere sig om at finde nye

deles passende ramme for udstillernes præsentation af

potentielle leverandører til - samt besøge de nuværende

deres designmæssige og tekniske kreationer og produkt-

leverandørers stande og se, hvilke nyheder de har at

nyheder.

byde på.

Men det er selvfølgelig ikke nok, at det hele er en fryd

Som altid ved tidligere New Nordic messer er der nemlig

for øjet. Det rent faglige, materialerne, håndværket, kvalite-

stande med helt nye spændende designere, producenter,

ten, det innovative, produkternes potentiale indtjenings-

agenter og leverandører af både ure og smykker. Det er

mæssigt og deres brandingværdi-mæssige evne til at

nok et af de bedste argumenter for, hvorfor I skal besøge

bidrage til jeres egen butiks profilering i jeres lokalområde

messen - fordi hvor skal fornyelsen ellers komme fra.

og aktuelle konkurrencesituation er selvfølgelig vigtigst

Der er helt sikkert meget inspiration at hente og mange

for jer.

nye kontakter, der kan opdyrkes og bidrage til tiltrængte

Mi氀e Funk

ændringer i sammensætningen af jeres sortiment.
Det er jo en ren fagmesse, arrangeret af Jewellery of
Denmark (tidl. Guldsmedbranchens Leverandørforening),
hvilket i sig selv borger for at messen har et fagligt højt
niveau.
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AAGAARD

62 21 27 63

BYAAGAARD

SALES@BYAAGAARD.COM

Unikt design og koncept
8 - DesignUreSmykker

Unikke smykker er små
kunstværker, der understreger
vores personlighed
Smykkebrandet Helgstrand Jewellery udsprang af et helt
specifikt ønske om at skabe en elegant broche til dressurryttere - det følte smYkkedesigneren Marianne Helgstrand,
der står bag brandet, i hvert fald at der manglede. Det
var nemlig hendes farmors smukke og betydningsfulde

Helgstrand Jewellery; men det gør ikke noget, at man er
kræsen og søger perfektionen, både æstetisk og med hensyn til kvalitet. Smykkerne er unikke og eksklusive. Hver
især er et udtryk for den lille luksus, som gør den store
forskel.

broche, som havde været en fast del af
Mariannes egen beklædning til dressurstævner, der inspirerede hende. Et ønske
om at skabe noget elegant,
æstetisk – ja, noget ægte.
Brochen blev altså udgangspunktet for Mariannes
smykkeeventyr og starten på Helgstrand Jewellery - en rejse, der i dag har ført til en kollektion med unikke designs, udformet i 18 karat
guld med hvide diamanter af højeste kvalitet
samt en serie af smykker i sterlingsølv med
zirkoner. De enestående designs er skabt med
let inspiration fra rideudstyrets elegante former,
men med et klassisk og tidsløst udtryk. Et design, der
udsprang af en passion og er drevet af

visionen om at

skabe smykker, der kan være med til at fortælle historien
om, hvem vi er.

Vi viser her et lille udvalg af Marianne Helgstrands
kreationer fra kollektionerne Fiontini,
Sitana og Matiné. De vejl. udsalgspriser
spænder fra små 5.000 kr. og op

Man behøver ikke at have interesse

til knapt 55.000 kr.

for dressurens kunstneriske verden,
for at have glæde af smykkerne fra

DesignUreSmykker - 9

Danmarks førende kassesystem
til smykkeforretninger
Servicepos bruges af smykkebutikker over hele landet.
Vi kan ofte genbruge dit eksisterende hardware og 昀ytte al data over, så det er nemt at komme
i gang. Vores priser starter fra 429 kr./md., og du kan starte allerede nu - helt gratis.

Flere systemer.
Samlet ét sted.

En verden af funktioner.
Tilpasset dine behov.

Skabt til kundeoplevelser.
Udover det sædvanlige.

Forbind alle de gængse systemer,

Log ind fra hvilken som helst

Skabt til at du kan bruge din tid

du kender, og som du har brug for,

browser, og få adgang til værdifuld

på dét, du er bedst til: at skabe

nu og i fremtiden.

information, når du har brug for det.

enestående kundeoplevelser.

Ring på 33 60 85 86 eller prøv gratis selv på servicepos.com

MERSALG, PLUSSALG, IMPULSSALG
- kald det hvad I vil!
Nu lancerer Dana Ure A/S i samarbejde med Festina i hvert fald en
nyhed, som giver forhandlere i smykke- og urbranchen en enestående
chance for at tage konkurrencen op med blomsterhandlerne,
chokolade- og konfektureforretningerne, gavekortene til biografture
o.lign., når det gælder gaven til værtinden/værten, veninden/vennen,
kollegaen eller til sig selv som ren selvforkælelse.
Festina

har produceret en omfattende serie af
brandede kvalitetsprodukter som kuglepenne, kortholdere, punge, nøgleringe,
manchetknapper, tasker og lækre
gavesæt – til rigtig fornuftige priser.
Det vil givet også give et naturligt
mersalg for de nuværende forhandlere af Festina urene, da det vil være
oplagt at prøve sælge op, når man
sælger et Festina ur.
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Festina Group en prestigefyldt international virksomhed med
mere end 30 års erfaring i produktion og markedsføring af
ure. Virksomhedens knowhow og de godt 5 millioner ure, som
den årligt distribuerer, gør den til en af urmarkedets mest
markante spillere på internationalt plan.
Koncernens førende mærke, FESTINA, grundlagt i Schweiz i
1902, eksporteres i øjeblikket til mere end 90 lande på fem
kontinenter. En sådan en vækst og international anerkendelse
er opnået ved at bygge på tre grundpiller: En bevist sans for
udfordringer. Et ønske om konstant innovation. En utrættelig
søgen efter at skabe optimal værdi for pengene.
”I dag, drevet af netop den passion, skriver vi så et
helt nyt kapitel i brandets historie”, siger direktør for
Dana Ure A/S Joakim Hyldtoft. ”Lanceringen af
Festina Writing og et indtog i skriveredskabernes
og lædervarernes forunderlige verden som rummer
et stort meromsætningspotentiale for
vores forhandlere.”
Han oplyser, at de
vejledende udsalgspriser
på Festina Writing
sortimentet kommer til
at ligge fra 290 kr. for
kuglepenne, 290 kr. for
nøgleringe, 400 kr. for
manchetknapper og
400 kr. for lædervarer

1115+.42 05*,777774 -)72 &"3/#+.42 05*,7777703-3!/)7667667(%7'$

14- DesignUreSmykker

Sølv vedhæng
incl. kæde.
Kr. 279,-

Sølv vedhæng
incl. kæde.
Kr. 279,Guld vedhæng
incl. kæde.
Kr. 675,-

Sølv vedhæng incl. kæde.
Hvid / lyserød emalje.
Kr. 365,-

Ørepynt lyserød emalje.
Kr. 345,-

Sølv vedhæng incl. kæde.
Lyseblå emalje.
Kr. 365,-

MØD OS PÅ MESSE

ID-armbånd med hvid emalje.
Kr. 465,-

MIn Første Diamant 0,03 ct.
Guld vedhæng incl. kæde.
Kr. 1.125,-

Guld
Sølv forgyldt
vedhæng incl. kæde.
Kr. 379,-

Sølv forgyldt
vedhæng incl. kæde.
Kr. 379,-

Guld ørestikk.
Kr. 1.795,-

Sølv forgyldt
vedhæng incl. kæde.
Kr. 379,-

BERLIN FASHION WEEK
7-9. JULI
NORDSTIL HAMBURG
23-25. JULI
FORMLAND HERNING
18-21. AUGUST
NEW NORDIC KBH
26-28. AUGUST

Sølv
Forgyldte / rhod. kreoler i sølv.
3,5 mm bredde. 15-40 mm.
Fra 259,-

Guld vedhæng
incl. kæde.
Kr. 1.275,-

Forgyldte / rhod. kreoler i sølv.
2,0 mm bredde. 15-40 mm.
Fra 229,Guld øreheng.
Kr. 1.995,-

Michael Frederiksen | 40 21 78 88 | michael@anmico.dk

Louise Holm Munch | 60 14 01 33 | louise@anmico.dk

AQUADULCE.DK

Olivia halskæde 14 karat rød- eller
hvidguld med 0,04ct.
Vejl. udsalgspris kr. 4.000,-

Olivia halskæde 14 karat rød- eller
hvidguld med 0,24ct.
Vejl. udsalgspris kr. 7.800,-

Forpremiere!

Der er travlhed hos Nuran i Ballerup i denne
tid. Ikke nok med det er højsæson for forlovelser, bryllupper, studentergilder og andre
gode anledninger til at give smykkegaver, der
designes og produceres også på højtryk med
henblik på at kunne præsentere nye flotte
smykkeserier på New Nordic- messen i Øksnehallen i sidste weekend af august.
Men allerede nu vil Nuran gerne løfte sløret
lidt for nogle af de nyheder, der er klar til at

Maggie armbånd 14 karat rød- eller hvidguld med 0,20ct.
Vejl. udsalgspris kr. 5.400,-

blive sendt ud til butikkerne og så lover han,
at der er masser af flere nyheder i støbeskeen og dem glæder han sig til at præsentere på messen.
Blandt de allerede færdige nyheder er bl.a.
Maggie-, Olivia-, Elvira- og Cordelia-serierne,
som vi her kan præsentere et lille udpluk fra.

Olivia armbånd 14 karat rød- eller hvidguld med i alt 0,26ct.
Vejl. udsalgspris kr. 7.950,-

Maggie ring 14 karat rød- eller hvidguld med 0,20ct.
Vejl. udsalgspris kr. 5.900,-
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Elvira ring 14 karat rød-, hvid- eller rosaguld med i alt 0,41ct.
Vejl. udsalgspris kr. 14.995,-

Cordelia ring 14 karat rød-, hvid- eller rosaguld
med i alt 0,41ct.
Vejl. udsalgspris kr. 8.000,-

DesignUreSmykker - 19

Nu også med ure...
By Billgren herresmykker har nu været på det danske

Netop nu er der landet en god portion nyheder, som

marked i godt 9 måneder og det lader til at der

ser rigtig spændende ud.

bliver taget godt imod det nye herrebrand - både

Heriblandt også 3 nye ur-modeller, som er en

når det gælder forhandlerne og kunderne, som virker

lovende udvidelse af ByBillgren-sortimentet. Sortimen-

begejstrede for det brede sortiment. Kunderne køber

tet af ure er alle med ridsefrit safirglas og kvalitets-

i hvert fald godt ind på herresmykker, fortæller

urværker fra Japan.

Michael Frederiksen fra agenturfirmaet Anmico, som

De vejl. udsalgspriser på urene ligger fra kr. 1.495,00

repræsenterer de svenske herresmykker fra ByBillgren

og op til kr. 1.895,00.

her i Danmark.
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Til branchens leverandører!

Vi kalder det
en sidevogn..

Black diamonds

Hvis man gerne vil vække opsigt - skille sig ud, ja så
må man nødvendigvis gøre noget ekstraordinært og
den mulighed 琀lbyder vi branchens leverandører.
Har I allerede eller vil gerne have produceret
en tryksag, det være sig et løsblad, en folder
eller en ﬂersidet brochure, som I gerne vil have
distribueret ud 琀l landets smykke- og urforretninger
så kan vi gøre det på en både nem og billig måde.
Vores magasin udsendes 6 gange om året, adresseret
og emballeret i en plas琀olie, hvilket gør det muligt at
inkludere forskellige former for tryksager i forsendelsen. Det gør distribu琀onsomkostningen væsentlig
billigere end den portoudgi昀 man ellers skulle betale,
hvis man selv sendte det ud som almindelig post.
Vi kalder det en sidevogn. Og udover at vi står for
distribu琀onen, kan vi også påtage os produk琀on af
jeres tryksag 琀l trykpriser I næppe selv kan matche.
Lad os give jer et 琀lbud på, hvordan I kan få budskaberne
om jeres fantas琀ske produkter målre琀et ud 琀l branchens
mange forhandlere, så de får det bedste beslutningsgrundlag for at vælge at føre jeres varer i deres bu琀kker.
Ring 琀l Geert Krøll-Schwartz på 22 21 34 80 eller
send en mail på annoncer@d-u-s.dk, hvis I gerne
vil høre mere om muligheden for en tur i en
sidevogn - det koster ikke så meget som du måske tror.
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UNIKKE, HÅNDLAVEDE
KERAMIKSMYKKER FRA
KENYA – FAIR TRADE
kazuriscandinavia.dk

Norske evergreens!
Pia & Per børnesmykker er jo nok mest kendte
for deres fine emaljesmykker, hvor hjerterne i
mange forskellige farver, stadig er de bedst
sælgende børnesmykker.
Men sortimentet består også af mange søde
smykker i både sølv og guld uden emalje.
Smykkerne er selvfølgelig designet til børn, men
de søde små smykker bliver brugt af piger i alle
aldre. Ofte på en halskæde i kombination med et
andet smykke.
Flere og flere får øjnene op for at børnesmykker
også skal være i en god kvalitet, som man kan
have glæde af i mange år - og det er smykkerne
fra Arne Nordlie.
Louise og Michael fra Anmico Agenturer som
repræsenterer Arne Nordlie og Pia & Per i
Danmark fortæller, at de ofte hører fra både
indehavere og personale i butikkerne, at de selv
stadig har Pia & Per smykker fra deres barndom
liggende i deres egne smykkeskrin.
Her viser vi nogle af de mange søde smykker fra
Pia og Per, hvor de vejledende priser typisk ligger
fra en 350 kr. og op til godt 800 kr.

26 - DesignUreSmykker

DesignUreSmykker - 27

Forhandlere søges!
Til vores omfattende program af kvalitetssmykker udført i ægte sterlingsølv, som også
leveres med en 18 kt guldbelægning. Kollektionerne er alle designet af René Pold,
der ofte henter sin inspiration i de smukke omgivelser omkring sit hjem
ved Hareskoven nord for København.
Der lanceres typisk nye kollektioner eller udvidelser af de eksisterende kollektioner
to til tre gange om året. Her viser vi bare et eksempel fra vores Spring 22 kollektion.
Se mere på vores hjemmeside – måske du kunne have lyst
til at blive forhandler i dit lokalområde.
Ring og få en snak med René Pold selv.

www.pold.dk · +45 4045 0588

Bag om kulisserne...

Vi havde i midten af maj en hyggelig snak med ejeren af

raet og fik modellerne til at posere naturligt og afslappet.

håber han, at flere forhandlere kan se idéen i at lade

Støvring Design, Torben Støvring, som fortalte at han

Hårstylisten og makeupartisten Gitte Rahlff Nielsen, der

det flotte katalog omdele i deres eget lokalområde og

netop var i gang med forberedelserne til sit julekatalog,

også har været en fast del af teamet i flere år på

så nyde godt af de mange fordele de også får i form af

nærmere bestemt så var han i fuld sving med foto-

Støvring

Designs fotosessions, sørgede for at håret sad

længere kredit og højaktuelle moderigtige smykker - både

optagelserne, som igen i år var Randers Kunstmuseum

perfekt på modellerne og at deres makeup er afstemt i

til overkommelige priser og i de lidt højere prisklasser i

og Randers Bibliotek, der dannede rammerne om.

forhold til billedkomposition og belysning.

segmentet for de finere smykker. Torben understreger
desuden, at der ikke bliver nogen gengangere i kataloget

Torben synes nemlig, at der kommer meget mere stem-

Udover Torbens egen hustru Wanna, der jævnligt laver

– kun helt nye og spændende varer, som så tilmed vises

ning og dybde i billederne, når de tages i naturlige om-

modelarbejde for firmaets smykker og den knapt 7-årige

på en kendt model.

givelser og ikke bare i et fotostudie hvor der bare bliver

Clara, der er husmodellen for børnesmykkerne, så har

rullet en farvet baggrund ned. Modellerne optræder også

firmaet i år entreret med en af landets absolutte top-

langt mere naturligt, når de har flotte omgivelser at spille

modeller, Cecillie Féo Feline, der har over 56.000 følgere

op imod.

på Instagram og tidligere også har vundet Miss Universe
Danmark konkurrencen – i dag driver hun desuden selv-
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Det var fotografen Djan Hyldgaard, der i over 16 år har

stændig konsulentvirksomhed.

været Støvring Designs hoffotograf, som stod bag kame-

Nu glæder Torben Støvring sig til, at det bliver jul og så
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Don’t work harder.
Work smarter!
EasyPOS
Kassesystem med specialdesignet
software til guldsmede

Om du sælger dyre smykke brands eller billigere smykker, er det en
nødvendigt at have et solidt system til at administrere din forretning.

· Udskriv smykkelabels designet til smykker.
· Unik byttemærke
· Tilbyd reparationer og indgraveringer med indbyggede service ordrer
· Smart import, specielt udviklet importværktøj, så du sparer tid.
· Administrerer dine butikker og online webshop fra en database med
automatisk synkronisering af din lagerbeholdning på alle platforme.

· Integration til bogholderiløsning
· Knyt dine kunder tættere til butikken med loyalitetsmodul
Vi holder jer i hånden hele vejen.

www.microcom.dk · Tlf. +45 66 15 46 00

by BILLGREN herresmykker
Agent i Danmark: Anmico Agenturer
Michael Frederiksen tlf. 40217888 mail. michael@anmico.dk -- Louise Holm Munch tlf. 60140133 mail. louise@anmico.dk
www.bybillgren.com

Unika smykkedesign

- råt med et strejf af det feminine!

Sådan beskriver smykkekunstner og smykkedesigner
Marianne Skov gerne selv sine smykker. Hun driver
sin egen virksomhed, Kencho Handmade by
M. Skov, og har gennem de seneste 17 år primært
arbejdet med håndlavede unika smykker. Hun
arbejder hovedsageligt i sølv, som kombineres med
perler og/eller halvædelsten.
Inspirationen henter Marianne typisk i sine nære
omgivelser, hvad enten det naturen eller et industrikvarter. Nogle gange er det de forskellige faser i

Halssmykke, vejl. udsalgspris 1.800 kr.

selve skabelsesprocessen idéerne opstår fordi
fremstillingen af unikasmykker involverer mange
forskellige arbejdsgange. Der skal smeltes, støbes,
loddes, formes, afsyres og poleres, hvorefter der
skal udvælges den kombination af perler/ædelsten
eller de kæder, lavet af håndlavede øskner, som
smykket skal samles med. Alt sammen noget der er
Halskæde m. perler, vejl. udsalgspris 1.800 kr. Øreringe, 250 kr.

med til at give smykket sit helt eget unikke udtryk.
Nu vil Marianne gerne have sine smykker ud til et
bredere publikum og vil derfor tilbyde interesserede
guld- og sølvsmedeforretninger, at kunne forhandle
hendes unikasmykker, som alle er udført i massivt

Halskæde, vejl. udsalgspris 2.000 kr.

sterlingsølv.

Armbånd, vejl. udsalgspris 1.000 kr.

Se flere smykker på min stand nr. 10 på New
Nordic Jewellery & Watch Show Copenhagen 2022
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Pold Design lancerede her i foråret flere nye spændende kollektioner i de-

Bemærkelsesværdige nyheder...

signs, som på én gang repræsenterer bemærkelsesværdig nytænkning og
samtidig har noget klassisk skønhed over sig.
Smykkerne fås typisk i en ren sølvudgave og i en 18 kt forgyldt version og flere med smukt fattede ædelsten eller halvædelsten. Alle smykker bliver
leveret i et glas i en lille pose.
De vejl. udsalgspriser spænder fra omkring 400 kr. og op til 900 kr.
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Out of Africa...
Out of Africa . . . kommer der meget kreativitet, farverigdom og skønhed - og det har smykkevirksomheden Chioniso sat sig for at vise
omverden – helt specifikt for at fremme synligheden af kvindelige afrikanske smykkedesignere/iværksættere.
Chioniso repræsenterer et bredt udvalg af smykker i begrænsede antal
og det er virkelig smykker, der afspejler designernes egen personlige
Ichiyo Halskæde:
Vejl. udsalgspris kr. 1200

kultur og historier. De er hver for sig små fortællinger om heltinder,
mod, fællesskab, balance og stærk individualisme.
Adelaide Jumbe der driver virksomheden Chioniso fra Herlev, vil gerne
ud til flere dele af landet med sine smykker og er derfor interesseret
i at opbygge et net af forhandlere, der føler sig tiltalt af konceptet
og gerne vil være med til at formidle de spændende historier bag
smykkerne i deres lokalområde.
Capsule Halskæde:
Vejl. udsalgspris kr. 1456
Capsule Lænkearmbånd:
Vejl. udsalgspris kr. 1036

Ndebele Wrap Halskæde:
Vejl. udsalgspris kr. 568
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Lua Øreringe:
Vejl. udsalgspris kr. 976
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Et lille udpluk fra
Støvring Designs nye julekatalog.
Glæd jer.

