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Julen er hjerternes fest, siger man. Noget er der selvfølgelig om snakken,

energien fra gamle nordiske guder, vikingetiden eller

for det er jo den tid på året, hvor vi viser hinanden, hvor meget vi holder af

folkesagn og sagaer. Der er smykker, hvor materialevalg og

hinanden. Vi inviterer hinanden, spiser god mad sammen og giver gaver til

forarbejdning baseres på bæredygtige koncepter eller hvor

hinanden. Gaver om hvilke vi ofte siger, at det ikke så meget er værdien af det,

der i fremstillingen indgår naturmaterialer indsamlet i

man giver, men tanken der ligger bag.

regnskovsområder i samarbejde med lokalsamfund, der så
sikres en stabil indtægt og ordnede arbejdsforhold. Der er

Det er nu, I skal binde
kunderne en historie på ærmet!

Lidt som en opfølgning på den leder vi bragte i sidste nummer, så vil jeg gerne

en producent, som designmæssigt både har ladet sig inspi-

komme med denne velmente opfordring...

rere af og donerer penge for hvert solgt smykke til det

se

t

Jule

kampagne

armbånd og charm med klimavenligere*
labgrown diamant
Sølv

forgyldt

495,- 595,-

arbejde Grevinde Danner Stiftelsen gør for voldsramte
kvinder. Flere leverandører har omlagt deres import af

spar 800,-

råvarer, materialehåndtering, og produktion af halvfabrikata for at bidrage til at imødekomme et eller flere af

Ja, og mulighederne er i dag nærmest uendelige. Tidligere var det primært smyk-

de Forenede Nationers Verdensmål. Andre igen laver

kernes materialer og udformning, der kunne ligge noget symbolik i - tro, håb

emballager i enten genbrugs- eller rene naturmaterialer.

og kærligheds-vedhæng, hjerter, kors, mor/barn, livets træ, forskellige charms,

Ligesom der i flere og flere smykker indgår forskellige

perler og forskellige hel- og halvædelsten med betydning.

former for genbrugsmaterialer f.eks. fra plastflasker
indsamlet i verdenshavene.

Men nu kan I faktisk, med en målrettet story telling, hjælpe jeres kunder med
at tilpasse deres gavekøb præcis til modtagerens ønsker, holdninger, interesser,

Så brug de mange muligheder for at binde kunderne en

livsstil og eventuelle andre behov for at udtrykke sig. Så tanken, der ligger bag

historie på ærmerne. Spørg ind til hvem, der skal have

en gave, øger værdioplevelsen for modtageren og samtidig tilfører den gave-

gaven, de vil købe og få en ledetråd til, hvilken gave, der

giveren en status som værende betænksom og kreativ. Og hvem vil ikke gerne

vil gå lige i hjertet på modtageren - for julen er jo

være det?

hjerternes fest.

læderarmbånd med sølv-charm 495,læderarmbånd med forgyldt-charm 595,med klimavenligere* labgrown

DIA MA NT
Sølv

Som sagt er mulighederne for at sælge på historier mange og det gælder både

Vi ønsker jer alle et helt fantastisk julesalg. Det har det jo

for ure og for smykker.

heldigvis med at slå rekorden fra forrige år - hvert år!

forgyldt

495,- 595,FÅS OGSÅ MED
SLIM LÆDERARMBÅND

spar 600,-

Der er ure for cykelsportelskere, aktive sportsudøvere, bilentusiaster, amatørog sportspiloter, faldskærmsudspringere, trekking-folket, bjergbestigere, sports-

Der skal også lyde et ønske om et rigtig godt nytår

dykkere samt for miljøforkæmpere og for folk, der gerne vil bidrage til truede

fra os alle her på Design·Ure·Smykker.

dyrearters bevarelse. Der findes også ure med unik historisk oprindelse eller
med en speciel designerhistorie bag.

på

Henrik Bjørkman
Redaktør

armbånd med sølv-charm 495,armbånd med forgyldt-charm 595,med klimavenligere* labgrown

DIA MA NT

For smykkerne gælder det samme. Man kan i dag få smykker med historier bag,
der tager sigte mod at give modtageren højere selvværdsfølelse eller rummer

KONTAKT
36 302 306

CHRISTINA
Jewelry & Watches

CHRISTINA
Jewelry

*Labgrown diamanter er mere klimavenlige end diamanter fra miner
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Side 32

En ikonisk klassiker opdateres

Side 34-35
Side 38

Collect-ur med stor klimavenligere*
labgrown diamant & valgfrit lædersæt
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Power woman/women power

Nyhed for dem, der ikke har noget imod at komme ud

på dybt vand

Kun 1.495,-

Nyt fra nord
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ekstra tilbehør medfølger ikke

spar 1000,-

COLLECT-UR MED STOR
LABGROWN DIAMANT

LÆDERSÆT
Vælg mellem 6 flotte læderfarver

Vælg mellem mange modeller

KONTAKT
36 302 306

CHRISTINA
Jewelry & Watches

CHRISTINA
Jewelry

Udgiver: Design·Ure·Smykker IVS · www.designuresmykker.dk
*Labgrown diamanter er mere klimavenlige end diamanter fra miner

tv
2

SO
M
T
SE
PÅ
TV
2

STILFULDE
SMUKKE
SIKRE
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Det svenske smykkebrand, Blomdahl Medical
Beauty, har her i efteråret lanceret en række nye
produkter i flere deres kollektioner. Som altid er
det smykker, der i samråd med hudlæger, er
fremstillet helt uden brug af allergifremkaldende
materialer og med slidstærke farvebelægninger,
der får smykkerne til at fremstå som var de lavet i

HALSKÆDE MED 1 DIAMANT*
8 karat guld 995,SPAR 1.000,-

HALSKÆDE MED 1 DIAMANT*
8 karat hvidguld 995,SPAR 1.000,-

ØRESTIKKER MED 2 DIAMANTER
8 karat guld 1.495,SPAR 1.000,-

ØRESTIKKER MED 2 DIAMANTER
8 karat hvidguld 1.495,-

hvid- eller rødguld.
Puck Hollow øreringe vejl. udsalgspris 399 kr.
Puck Hollow halskæde vejl. udsalgspris 899 kr.
Ringene er fra kollektionerne Single Crystal, Bezel
Crystal og Brilliance Halo Curved Crystal og de
vejl. udsalgspriser varierer fra 699 kr. til 799 kr.

SPAR 1.000,-

Så der er masser altså af muligheder for de af
jeres kunder, der enten selv døjer med allergier
eller er usikre på om de tør købe smykker til
andre, som måske lider af allergi. Mange af
forbrugerne køber i dag Blomdahl’s smykker
alene fordi de er smukke, holdbare og af høj
håndværksmæssig kvalitet.

Fra 995,Spar 1.000,-

AAGAARD FABRIK

FAKTOR 4 & 5
aagaard
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byaagaard

Tlf. 62 21 27 63, sales@byaagaard.com
* Halskæder i sølv og forgyldt sølv medfølger til prisen

Julie Abelstedt fortæller os åbent om, hvordan ungdommens

af mig på det tidspunkt. Jeg blev afvist det første sted, jeg gik

usikkerhed forvandledes til styrke og succes og hvordan den

ind i, men det stoppede mig ikke - jeg vidste, at det, jeg havde

store kærlighed gav hende skubbet og modet til at starte sit

at tilbyde, var noget unikt. Heldigvis var den næste butik, jeg

eget smykkemærke, Abelstedt, der nu sælger til over 40 lande.

kom ind i, interesseret på grund af den kvalitet som mine
smykker udstråler. Ham, der stod for butikken, afgav en ordre

Du startede din virksomhed da du kun var 19 år – hvordan op-

og jeg vil aldrig glemme følelsen af min første forhandlerkunde.

stod din vision?

Der følte jeg virkelig at min drøm manifesterede sig i virkelig-

Jeg var ung og ekstremt forvirret over skolen. Jeg var helt

heden.

sikkert ikke den eneste, men mine karakterer var ikke noget at
prale af, og genert var det ord, der beskrev mig bedst. Jeg

Det var en drøm at se mine smykker fremvist i et butiksvindue.

vidste, at jeg ikke var den ideelle pige “på papiret”. Så det at

Min første kunde var

kunne bevise at papiret betyder ingenting og udfolde mine

virkelig tilfreds med

kreative ambitioner på egen hånd var et mål i sig selv.

salget, og mest af alt

VI HAR BESØGT JULIE ABELSTEDT
Af Kamma Krogh

,

Hong Kong. Jeg vidste, hvad jeg ville med hensyn til håndværk
og kvalitet. Det skulle skille sig ud fra andre smykkemærker.
Fatningsarbejdet og holdbarheden i hvert smykke skulle være
en vindende faktor sammenlignet med andre i det prisleje, jeg
ønskede.
Min bedre halvdel og jeg begyndte at bygge en hjemmeside
til at vise mine designs frem, og jeg begyndte langsomt at

hans

kunder kom tilbage
for at

med

firma?

jeg pakkede mine tegninger og tog afsted til det fantastiske

af

købe

flere

smykker,

der kunne matche

første skridt ud, til det, der i dag er et verdensomspændende

gav mig inspiration og støtte til at starte op på min drøm. Så

mange

Abelstedt

Kærligheden og Hong Kong var startskuddet – hvordan så de

Jeg mødte min elskede kæreste Oliver i en ung alder, og han

var han glad, da så

deres

første

køb. I branchen løber gode nyheder hurtigt, så min tilfredse
første forhandler spredte hurtigt ordet til andre butikker om
mine smykker, og så gik det videre derfra. På samme tid
voksede salget på webshoppen hver dag på verdensplan – i
dag får vi ordrer fra over 40 forskellige lande fra Australien til
Rusland. Den store succes online var med til at give stor succes
hos de fysiske forhandlere fordi vi kunne henvise vores publikum
til dem, da de fleste stadig vil se smykkerne, inden de køber.
Det giver flere mennesker i forretningerne hvilket giver mig
glade forhandlere.

sælge et smykke hver dag. Jeg kan huske den dag, Oliver hang
et stykke papir på væggen med vores første månedlige
indtjeningsmål, som var 10.000 kr. Det var en vild følelse!

Kan du beskrive de store linjer i din nye kollektion?
Vores Abelstedt-fælleskab med smukke kvinder, der bærer
Abelstedt, vokser hver dag, og det samme gør vores sortiment

Øreringe i sølv med 10 mikron
belagt guld, håndfattet med
hvide og grønne zirkoner. Kan
bæres på to unikke måder.
Vejl. udsalgspris: 2.599 DKK

Palme-øreringe i sterlingsølv
med bezelfattede zirkoner.
Vejl. udsalgspris: 1.299 DKK

Øreringe i sølv belagt med 10
mikron guld, håndfattede med
4 forskellige farver zirkoner.
Kan bæres på to unikke
måder.
Vejl. udsalgspris: 1.899 DKK

Fra online-shop til fysisk forretning – hvordan var den rejse for
dig?
Hjemmesiden begyndte at løbe rundt og få succes, hvilket var
fedt, men det næste skridt var at få mine smykker repræsenteret i en fysisk butik. Så jeg udstillede mine smykker på en

af designs. Succesen har givet mig selvtillid til at udforske den
måde, hvorpå vi bærer smykker, og gøre vores designs mere
ekstreme og mere uden for linjerne. Og det er præcis, hvad den
nye kollektion er et resultat af, og den er allerede landet hos
udvalgte forhandlere.

bakke, hoppede ind i min fars bil og tog ud for at besøge fysiske
smykkeforhandlere. Jeg kan huske, hvor nervøs jeg var, da jeg
skulle besøge den første butik. Min generthed var stadig en del
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Jeg er meget stolt over at kunne præsentere nogle af vores
mest populære nye designs i Design·Ure·Smykker.

DesignUreSmykker - 9

When beauty strikes . . .

Ja, man kan godt blive forblændet af skønhed, men det er ikke altid
hensigtsmæssigt at vise det.
Til gengæld er det helt i orden at være skønheden, alle lægger mærke til.

RING - 0,34 H-W/SI
VEJL. PRIS 11.995,-

CREOL - 0,50 H-W/SI
VEJL. PRIS 13.995,-

Det er da også konceptet bag smykkevirksomheden Scrouples Jewellery’s
kollektion Dazzling.
To be dazzled betyder som bekendt at blive forblændet af noget meget
smukt og den meget eksklusive smykkeserie Dazzling har netop den
egenskab. Jeres kunder vil elske den!
TENNISARMBÅND - 1,90 H-W/SI
VEJL. PRIS 46.995,-

RING - 0,49 H-W/SI
VEJL. PRIS 18.995,-

Serien er udført i 14 kt. rød- og hvidguld isat brillanter H-W/SI, og den
omfatter ringe, vedhæng, creoler samt armringe og er netop blevet
udvidet med nye elegante ringe, creoler og tennisarmbånd. Det er ideelle
gaveideer til alle de smukke unge piger, døtre, kærester, hustruer, mødre
og elskerinder, der er derude.

RING - 0,16 H-W/SI
VEJL. PRIS 6.495,-

RING - 0,27 H-W/SI
VEJL. PRIS 8.995,-

10 - DesignUreSmykker

E k s k l u s i v e s m y k k e r , d e s i g n e t o g h å n d l av e t i d a n m a r k

Collier vedhæng roset
med diamanter
7x0,03ct W.SI.
42-45cm 585
kr. 10.995,-

Ring med røgkvarts 333
kr. 2.500,-

Roset

Ring med røgkvarts
7x5mm 333 –
kr. 2.050,-

Røgkvarts

En anden flot klassisk kollektion fra Lund
Copenhagen er Roset, som er utrolig populær
hos kunderne.
Designet er utvivlsomt inspireret af botanikkens
verden – specifikt af mange blomsters bladstilling, hvor bladene sidder

Lund

Copenhagen

har

lanceret

en

utrolig
fæstet

op

omkring

spændende smykkeserie med krystallet røgkvarts.
stænglen med meget
Røgkvarts udvindes i lande som Australien, USA,
korte mellemrum, så de
Brasilien og Afrika og er en næsten gennemsigtig
stråler ud til alle sider og
kvartstype i en fascinerende gråbrun farve, der
ligner en blomst i formen.
klæder de ædle metaller den spiller op imod.
Roset-serien er udført i
Det røgfarvede udseende tager sig smukt ud på
både 14 karat rød- og
grund af aluminium, der er trængt ind i den klare
hvidguld.
kvarts - og så siges det om røgkvartskrystallet, at
det kan omdanne negativ energi til positiv energi.
Hvem kan ikke bruge det engang imellem.

Ørehænger disko med
røgkvarts 333
kr. 1.425,-

Ring roset med
diamanter 7x0,03ct W.SI. 585
kr. 9.595,-

Røgkvarts-serien er udført i 8 karat guld.

Ørestik med
røgkvarts 6x4mm 333 –
kr. 1.250,-

Ørestik med
røgkvarts 333
kr. 1.025,-

Ørehænger roset
med diamanter 0,21ct. W.SI. 585
kr. 7.700,-

Ørehænger med røgkvarts 333
kr. 1.395,-

Vedhæng med røgkvarts 333
kr. 4.695,-
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Ørestik roset 4mm
med diamanter 0,10ct T.C.SI2 585
kr. 2.750,

Armbånd roset med
diamanter 7x0,01ct. W.SI. 16-17,5-19cm 585
kr. 3.995,©2019 Garmin Ltd. or its subsidiaries.

Nyt smykkebrand der på utraditiel vis vil engagere dine kunder…
Et nyt smykkebrand, Sistie, inviterer

havde også rollen som Savannah i

Dine kunder kan også blive en del af Si-

Sophie, der er praktikant i virksom-

har et hav

unge kvinder med om bord i et fremtids-

filmen Hacker der havde premiere

stie-universet. Sistie afholder design-

heden

matikker, og de skal finde et kreativt

rettet kreativt univers, hvor de kan være

tidligere på året. Interviewet kan i øvrigt

dage, fotodage og designkonkurrencer,

begejstret: ”Jeg er ovenud lykkelig for

fællesskab, hvor de kan bruge sig selv.

med til at sætter dagsordenen. Tanken

ses både på websitet og på Youtube.

som er tilgængelige for alle.

at få lov til at være med i dette

Hvor de kan drømme og være lige

Fælleskabet

præcis som de er. Derfor har vi valgt

om kreativitet, karrierevalg, udfordrin-

Sistie er er som nævnt et brandunivers,

Dine kunder kan uploade personlige

betyder alt, og det giver mig en vis

at give unge muligheden for at være

ger, drømme, mål og tabuer samt om

hvor kvinder får mulighed for at udtrykke

billeder, youtube film, eller deltage i

form for ro, at der findes forståelse for

medskabere i vores univers - hvor alt

det at være ung i dag, fortæller stifteren

sig i et kreativt miljø

interviews og debatindlæg, der er åbne

os unge – og vi får taletid uden at

Izabel

spændende

er, at kvinderne kan deltage i en dialog

Camille

projekt.

fortæller

af Sistie Kamille Carolina Østergaard,

sammen

andre!

og ærlige. Invitér dem til at deltage – og

blive dømt på, hvad vi siger. Vi er

som driver sin egen guldsmedevirksom-

Alle unge er i princippet

få dem til at italesætte deres egne

jo ikke på en deroute - vi er

udfordringer og drømme på cristie.dk.

bare nysgerrige på livet og

med

hed Izabel Camille i Hillerød i Nordsjæl-

inviteret til at

land.

tage, uanset baggrund

del-

ske - i dag skal der nemlig

være

et højere formål for at

ramme rigtigt!”

afprøver derfor nye tanker.”

Løbende lanceringer af nye
designs

og

Sistie fundamentet bygger ikke på

kultur - Så

gængse forretningsstrategier, men på

Hvorfor navnet Sistie?

Sistie vil

længe de er

at skabe et aktivt fælleskab. Et fælles-

Stifteren af det nye smykke-

løbende, og kommer ikke til at

vilde med smyk-

skab hvor kreativitet og passion tager

univers,

ker, og det de synes, smykker
gør for dem.

form gennem forbrugernes involvering og

guldsmed

Kamille

Carolina Østergaard giver her svaret:

designe nye smykker

følge smykkebranchens traditionelle struktur med to kollektioner årligt. Nye designs vil komme i et

med-virker til at skabe

løbende flow, og på den måde

Kunderne bliver også inviteret

fremtiden. Intet er sta-

afspejle det der rører sig lige nu.

til at være med til at designe

tionært, alt er i bevæ-

Smykkerne vil kunne købes online eller

Sistie’s næste kollektion?

gelse.

slags

i guldsmedeforretninger landet over,

Sistie smykkerne skaber

humanitært projekt,

så det er bare om at være med fra

rammerne for et kreativt

som viser fremtidens

miljø, hvor kvinder også får mulig-

starten.

mangfoldighed blandt

Kamille Carolina Østergaard stiftede i

heden for at være gæste-

et magasin og sit onlineunivers på

nere.

hjemmesiden www.sistie.dk. Det første

brandet med influencers, skuespil-

”Med udgangspunkt i mit smykke-

Sistie magasin har bl.a. et eksklusivt

lere, musikere, sportsstjerner -

brand Izabel Camille, har mit ønske

interview med skuespiller Josephine

med andre ord unge kvinder,

været at skabe et søsterbrand til unge

Højbjerg, som vi alle sikkert husker som

der har visioner, mål og am-

kvinder, derfor navnet Sistie.”

Tinka fra TV2s julekalender, men hun

bitioner.

Og Kamille fortsætter: ”Unge kvinder,

Desuden

desig-

Et

Sistie lancerer sin Sistie smykkekollektion,

14 - DesignUreSmykker

kan

af drømme og proble-

menneskelige strømninger.

2008 det anerkendte smykke brand

samarbejder

Izabel Camille. På mindre end 10 år
har hun høstet international succes
og skabt en solid forretning, som nu
økonomisk tillader, at hun kan realisere sin mærkesag - Sistie.
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B E AU T I FU L TO G E T H ER

Kr. 595,-

Kr. 695,-

Kr. 750,-

Kr. 450,-

Kr. 695,-

Kr. 250,-

Kr. 1440,-

Kr. 925,-

www.izabelcamille.dk

Kr. 650,-

Kr. 975,-

Kr. 395,-

Ørehængere
4 kt guld med 4 0,01 ct TW vvs diamanter
Vejledende udsalgspris 4.900,-

SMALLIS

samtidig bløde i overgangene, hvilket på én gang

BEAUTIFUL!

den måde bliver unikke og personlige.

gør dem både feminine og elegante. Joanna skaber smykkerne ud fra sten og perler, hun selv udvælger hos sine leverandører, så smykkerne på

Joanna Jablko blev udlært som guldsmed her i
Danmark i 2013, og har siden sin læretid solgt og

Men der er helt klart plads til store tanker i den lille

fremstillet smykker til en række udvalgte forhand-

butik i Holsteinsgade på Østerbro, hvorfra Joanna

lere - primært i det Storkøbenhavnske område.

Jablko driver sin virksomhed, Joanna Jablko
Rainbow ring i forgyldt sølv
med grøn diamant,
vejl. udsalgspris kr. 1.200,-

Jewelry. Hun er uddannet dansk guldsmed og

Men nu føler hun, at tiden er inde til også

smykkedesigner, og når man besøger hendes lille

at få forhandlere i andre dele af landet.

butik og værksted i den høje kælder på Østerbro,

Hun har drevet sin virksomhed i 4 år nu

drages man ind i et fascinerende univers af hånd-

og både fremstiller og udstiller sine

lavede smykker i både sølv og guld, hvor ædelsten

smykker i sin lille kombinerede butik

og perler er nogle af komponenterne i hendes

og værksted - og hun er parat til at øge sin

både rå og elegante smykker.

produktionskapacitet.

Joanna henter typisk sin inspiration fra barndomsårene tilbage i 80’erne og 90’erne, hvor stilen ofte var noget mere vovet, farverig og

Sølv ring,
Vejl. udsalgspris
kr. 1.100,-

voluminøs. Så når hun designer og udforme sine
Silver Moon armbånd
Vejl. udsalgspris
4.800,-

smykker har hun lidt svært ved at downsize dem,
så de bedre passer til den skandinaviske minimalistiske stil, men det lykkes hun ret godt med.
Hendes smykker er skarpe i udtrykket, men
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POPULÆRE TENDENSER I TIDEN!
Vifteformede smykker, frostede overflader, knuder og barokke
ferskvandsperler er in i øjeblikket.
Det er man meget obs på hos Guld & Sølv Design i Horsens, der har
sammensat et godt sortiment, der kan matche den øgede
efterspørgsel.
Smukke forgyldte sølvsmykker med barok freskvandsperler.
Halskæderne er alle 80 cm lange. Ørestikkerne og halskæderne har
været topsælgere her i efteråret.
Så lur os om disse smykker ikke også kommer til at ligge under
juletræet i mange hjem.
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ET SMYKKEBRAND FORBINDER ØSTEN OG VESTEN
- sådan rent æstetisk…
Bag smykkebrandet, der hedder Bosphorus Jewelry, står den
herboende 43-årige smykkedesigner Ayse Turan. Navnet kommer
fra Bosphorusbroen i Tyrkiet, der som den eneste bro i verden
forbinder to kontinenter - Europa med Asien. Broforbindelsen er for
Ayse Turan et symbol på kulturer, der mødes, og det er en vigtig
inspirationskilde for hende. Æstetisk og visionært.

Bosphorus Jewelrys design ligger i mødet mellem Østen og Vesten.
Kollektionerne er inspireret af Mellemøstens geometriske kunst, der
findes i arkitektur, kunst og design. Geometri menes at afspejle
universets sprog og hjælpe den spirituelle til at reflektere over livet.
Det kombineret med Vestens elegante minimalisme giver
Bosphorus Jewelry.

Kollektionerne er skabt på en etisk måde med omtanke for
medarbejdere og miljø. Bosphorus Jewelrys vision er at bringe
mennesker og kulturer sammen ved at fremhæve skønheden i
Alle smykkerne er håndlavede i små
atelierer i Istanbul i Tyrkiet.
De vejledende udsalgspriser går
fra 350 kr. til 1.800 kr.

deres forskelligheder. Ayse Turan støtter lokale entusiaster, der
arbejder for tværkulturel fred og forståelse. En andel af Bosphorus
Jewelrys overskud går derfor til brobyggende projekter som WeAct,
Mino Danmark og Crossing Borders.
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VIDEN SKABER TRYGHED
OG TRYGHED GIVER MERSALG!
E-læringskursus skal skabe større
viden om diamanter
Aktiv Guld har altid gået forrest i ønsket
om at udvikle branchen bl.a. ved at
styrke kompetencerne hos de folk, der

faglig viden, men også at give kursisten

I ”Det Unikke Salg” lærer

smartphone, tablet eller computer. For

og fremkalder nogle følelser, som i

ind i en arbejdsrutine, når det passer

en oplevelse, som han eller hun kan

kursisterne om:

med e-læring er det muligt selv at

højere grad sætter varige spor modsat

den enkelte butik og medarbejder.

viderebringe

Diamantens klarhed

bestemme hvor, hvornår og hvordan

den traditionelle skolebænks-undervis-

dermed give kunden en uforglemmelig

Diamantens farve

kurset skal tilgås.

ning. I en branche, hvor æstetikken er i

Med Guldakademiets efterårstilbud

købsoplevelse.

Diamantens slib

højsæde, mener vi, at det er oplagt at

koster en brugerlicens kun 1.550 kr., den

bruge e-læring.

giver rådighed til kurset i hele 3 måne-

i

salgssituationen

og

arbejder i den. Firmaet har igennem de

Diamantens vægt

Hvorfor e-læring?

sidste mange år udbudt en lang række

Når mennesker i dag handler i special-

Salg af diamanter

Med e-læring er den traditionelle

butikker, er det bl.a. for at få en mere

Pleje og vedligeholdelse af diamanter

undervisning i det fysiske klasselokale

Målgruppen

arbejdsproces

personlig oplevelse, som ikke fås på

Som en bonus lærer de også om:

gjort digital og foregår via computere,

Kurset henvender sig til medarbejdere i

enkelte. Når kurset er afsluttes modta-

nettet. At yde denne service kræver dog

Syntetiske diamanter

tablets og smartphones. Lærebøgerne

butikker og på værksteder i hele landet,

ger de enkelte kursister et personligt

ducerer Aktivt Guld nu, som noget helt

kompetencer og viden, som ikke alle

Konfliktdiamanter og etiske regler

er skiftet ud med videoer, simulationer

dvs. deltids- og fuldtidsansatte samt

certifikat som bevis.

nyt, et onlinebaseret diamantkursus

butiksansatte har. Dette kursus vil bruge

og interaktive slides.

ejere. Indholdet er grundlæggende og

praktiske kurser, men har i den seneste
tid oplevet en øget efterspørgsel efter
viden omkring diamanter. Derfor intro-

der. På den måde kan tempo af

målrettet og gennemtænkt e-læring til

Guldakademiets e-læringskursus ”Det

at sikre, at kursisten opnår disse

unikke salg - viden om de fire C’er”

Undersøgelser fra en stribe universiteter

diamanter.

kompetencer.

består af 5 lektioner samt 2 bonus-

omkring e-læring viser, at den succes-

Fremfor at deltage på omkostnings-

Kurset hedder ”Det unikke salg” og har

lektioner, som er enkelt at tilgå enten på

fulde e-læring indeholder en æstetisk

tunge kurser bliver e-læringskurset en

til formål ikke blot at ruste kursisten med

farten

dimension, som skaber genkendelighed

del af ens arbejdsdag og kan tænkes

gennem Guldakademiet.

Det unikke diamantsalg
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den

Inspirationen til anvendelsen af de grå diamanter i de
forskellige slib, har smykkedesigner Helle Leiberg Nissen hentet
fra en arkæologisk udgravning, som blev udført i en dansk by,
hvor man fandt smykker sat med netop disse spidse pyramide-

NY
SMYKKEKOLLEKTION,
DER LEDER TANKEN
HEN PÅ
RENÆSSANCEN

formede grå diamanter. Smykkerne blev anslået at have sin
oprindelse fra 1500-tallet og dette fund blev en stærk
inspiration for skabelsen af Rå Collection
Netop de spidse pyramideformede diamanter blev anvendt
som skriveredskaber langt tilbage i historien. Med diamantens
spids har flere kongelige ridset beskeder til deres elskede på
vinduer i slotte. I Danmark
er der på slotsvinduer i
Fredensborg også skrevet
beskeder

med

de

spidse

diamanter. Traditionen blev bl.a.
videreført da den amerikanske præsident Bill Clinton ridsede sin
autograf på et vindue ved statsbesøget i 1997.
Rå Collection består af ringe, armringe, vedhæng og øreringe
Ro Copenhagen har netop lanceret Rå Collection, som har
tydelige referencer til renæssancetiden - samtidig med den
holder fast i den minimalistiske og feminine stil som kende-

fremstillet i 18 karat rød- og hvidguld sat med opakke grå
diamanter samt Top Wesselton VS diamanter og ikke mindst
Ro’s signatur diamant (TW.VS), som er at finde på alle Ro smykker. Ringene fra Rå kollektionen kan bæres enkeltvis og giver

tegner Ro.
Smykkerne i Rå Collection
er sat med opakke grå
diamanter

med

både

også et smukt og legende udtryk i kombination.
De vejledende udsalgspriser på Rå kollektionen
starter fra 7.900 kr.

spidse og flade udtryk,
også kaldet table cut- og
point cut-slib, som man
typisk gjorde brug af i renæssancen. Netop
table cut og point cut er begge typiske
diamantslib fra renæssancen (ca. År 13001600), da man dengang arbejdede med
langt færre facetter på diamanterne, end
vi i dag kender fra eksempelvis brilliantslibet. Man tog i højere grad udgangspunkt i
de rå diamanters naturlige facetter.
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NYHED! Egholm stole
Dansk håndværk med
ergonomi i fokus.

Egholm arbejdsstole til guldsmede
Med skindbetræk. Sædehøjde 37 – 50 cm.
Taburet normal 2195,- intropris 1995,200095 Brun / 200096 Sort
Stol normal 3395,- intropris 3095,200116 Brun / 200117 Sort

N Y HED
R AV S T E D H U S

PRO

Kvalitetsværktøj & maskiner
Halvfabrikata, sten & perler
www.ravstedhuspro.dk

Egholm skind til guldsmedebord
70 cm. Normal 1195,- intropris 1095,200071 Brun / 200072 Sort

R AVSTE DHUS ApS · Tel.: 74 64 76 25 · ravstedhuspro.dk · Webshop til professionelle guldsmede, håndværkere og designere.

POWER WOMAN/WOMEN POWER
Ja, ejeren af CHROS Copenhagen, Christina Sjöberg, i daglig

Tina har desuden den sunde forretningsfilosofi, at alle skal

tale Tina, er indbegrebet af en power woman og hun har givet

kunne finde noget i hendes kollektion, de enten vil elske at bære

sig ud på en kærlighedsfyldt mission for få kvinder til at turde

selv eller gerne vil forære til nogen de holder af. Hun er selv ud

skille sig mere ud fra mængden og demonstrere lidt women

af guldsmedefamilie i Sverige og har både været rejsende i

power.

smykker og har også haft egen smykkeforretning i Småland så sammenlagt har hun mere end 30 års
erfaring med smykkebranchen.

Designerparret har hentet en stor del af
inspirationen til deres glamourøse smykkeserie i Italien, hvor kvinderne som bekendt
elsker at vise sig frem og nyder at have
flotte smykker på - også på en hverdag.
Tina er den, der tilfører smykkedesignet den
glamourøse sensualitet og eksklusivitet, hvor kæresten Lars står for
enkelheden og de mere stramme,
rene linjer. Parret har også valgt at få
deres smykker håndforarbejdet hos
topprofessionelle og helt kompromisløse guldsmede i byen Arezzo i det
smukke Toscana.

Hun synes simpelthen, at der er alt for lidt glamour i kvindernes

Smykkerne fra CHROS Copenhagen er typisk fremstillet i

hverdag, og derfor har hun sammen med sin kæreste, den

rhodineret sølv belagt med rosa eller gult guld og fattet

danske arkitekt og industrielle designer Lars Gitz, lavet en

med kubiske cirkoner.

kollektion af smykker, der oser af luksus og glamour.
Kollektionen tæller over 600 varenumre med alt lige fra
halssmykker og halskæder til ørenringe i et utal af former og
armbånd i både hårde og bløde udgaver med fine detaljer, der
fremhæver en kvindes feminine træk.
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Arberg Time har netop sendt tredje

sine fede markeringerne på kransen,

generation Seiko Prospex Sumo på

matte urskive og antirefleks-behandlede

gaden og bakker lancering op med en

safirglas, der gør det til et yderst funktio-

landsdækkende TV-annoncering her op

nelt dykkerur.

til jul.

EN IKONISK
KLASSIKER
OPDATERES

Og ja, det kan også lyse under vand...
Seiko Prospex 200M Automatic Sumo,

Indeksmarkeringerne,

urkransen

og

som den nye model hedder, har det

viserne er alle generøst belagt med

man kalder ”Professional Specifications”

Seikos LumiBrite®, som kan lyse i mørket

- deraf betegnelsen Prospex. Det bety-

i timevis. Seiko har desuden også fin-

der bl.a. at man har erstattet det gamle

justeret lidt på kl. 12 markøren så den ser

6R15 urværk med det nyeste kaliber

mere elegant ud.

6R35 værk, som mestrer helt op til 70
timers gangreserve, hvilket er ganske

Så alt i alt er Sumo, selv efter mere end

unikt.

ti år på markedet, stadig et af de bedste
Seiko dykkerure til prisen. Det er forblevet

Den sorte aluminimums-urkrans har fået

tro mod sine forgængere, og lever derfor

markante markeringer med slanke tal.

fuldt du op til sin kultstatus.

Urkassens flotte linjer fremhæves af
spillet mellem højglanspoleret og satin-

Uret lanceres i to farvevarianter i klassisk

børstet stål, hvilket giver uret et skarpere

sort eller en smuk dybgrøn farve og

udtryk. Urkransen og skruekronen har

begge med mat urskive og matchende

fået et mere enkelt design - uden at det

urkrans. Urkassen er af stål og måler 45

dog går ud over funktionaliteten. Jo, der

mm i diameter kun 12,9 mm i tykkelse.

er en årsag til at Sumo er blevet en

Værktypen er automatik med manuelt

kultklassiker blandt fans verden over.

optræk og den forlængbare urlænke er
tre-fløjet og har sikkerhedslås m. tryk-

Skruebagkassen i børstet stål har natur-

knap.

WINTER 2019 -20

ligvis den ikoniske ”Tsunami” bølge som
blankpoleret motiv. Uret er unikt med

Den vejledende udsalgspris er kr. 7.795,-

8 kt. guld kæde og ørepynt med brillant / priser fra 2195,- / true love true diamonds
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NYHED FOR DEM, DER
IKKE HAR NOGET IMOD AT
KOMME UD PÅ DYBT VAND
Festina Danmark/Dana Ure introducerer en opdatering af den populære dykkerserie Jaguar Excecutive i form af nye udgave med en urkasse på 47 mm.

Jaguar Executive Diver XXL
Uret er fremstillet i 316L Stainless Steel i bicolor.
Det er vandtæt til 20 ATM/200 meter, har dykkerkrans, stopur og skruekrone.
Funktionerne er analog, chronograph og dato og stållænken er 23,95 mm
bred.
Glasset er selvfølgelig safirglas og uret fås i flere farvekombinationer.
Den vejl. udsalgspris ligger på kr. 4.498,-
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info@chros.dk - 50 70 22 00

Ambitioner er en fantastisk drivkraft.

Derudover har Art of Jan

Det er manden bag smykkefirmaet

Jørgensen introduceret en

”Art of Jan Jørgensen” et glimrende

ny elegant ombytningsring,

eksempel på. Jan Jørgensen, som

Celebrate Present med de

han selvfølgelig hedder, driver i dag

såkaldte labgrown diaman-

en veritabel lille smykkefabrik, der

ter (F-G/SI), hvilket utvivlsomt

fremstiller smykker, han selv har

bliver populært blandt den

designet. Ikke noget med at få

klima- og miljøbevidste

tingene fremstillet i Kina, Indien eller Thailand. Der-

ungdom, vi har i dag. Det faktum at

for er Jan Jørgensens smykker i dag også et aner-

Jan bruger de labgrown diamanter gør

kendt og efterspurgt brand, der sælges over hele

ikke kun at smykkerne bliver økonomisk

landet gennem forhandlere og på internettet.

overkommelige, men at der også er en

NYT FRA NORD
Seneste skud på stammen er to spændende serier
af vielsesringe, der virkelig afspejler inspirationen
fra det nordiske. Den ene serie kalder Jan for New
Nordic Coast, og den er tydeligvis inspireret af de
vindom-suste kyster i det nordjyske. Ringene har
nemlig samme riflede overflade, som når sandkorn
samler sig i mønstre i vinden. Den anden serie hedder New Nordic Forest og er kendetegnet ved at

god historie at fortælle om dem.
Jan Jørgensen går i øvrigt med
udvidelsesplaner og påtænker
at etablere endnu en butik i
Blokhus ud over den han i øjeblikket har i
Aabybro Centret. Ikke for, som han selv siger det,

Er du vild med flotte smykker?

at lave en typisk turistorienteret butik, men for at
skabe et arbejdende åbent guldsmedeværksted,
der skal have åbent hele året. Her skal folk kunne
følge

arbejdsprocesserne på tæt hold - for det

Det er vi også. Vi synes til og med at du
skal kunne bære flotte smykker uden at være

er jo ikke alle, der er klar over, hvilke håndværks-

urolig for nikkel, cadmium, bly og andre

mæssige færdigheder, der ligger bag fremstillin-

uhensigtsmæssige stoffer.

gen af et smykke.

have en overflade, der leder tankerne hen på
træernes bark - og i Jan’s version af barken glimter

Så vi glæder os til at høre mere om Jan Jørgensens

der bittesmå diamanter i ringenes overflade.

fremtidsvisioner, når de bliver en realitet.

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.

Dobbelthul – det bedste til barnet.

www.blomdahl.dk
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SMYKKER MED BETYDNING
1 8 K A R AT G U L D, Æ D E L S T E N O G D I A M A N T E R
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Jule kampagne
armbånd og charm med
klimavenligere* labgrown diamant

Sølv

forgyldt

495,- 595,spar 600,Fås også med
slim-læderarmbånd

armbånd med sølv-charm 495,armbånd med forgyldt-charm 595,-

*Labgrown diamanter er mere
klimavenlige end diamanter
fra miner

med klimavenligere* labgrown

DIA M A N T
Sølv

forgyldt

495,- 595,spar 800,-

læderarmbånd med sølv-charm 495,læderarmbånd med forgyldt-charm 595,med klimavenligere* labgrown

DIA M A N T

tv

2

