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Långa statementörhängen, pärlor och 
halskedjor. Men vilka smycken väljer vi i 
framtiden? Aurumforums smyckeskribent Kina 
Andersson rapporterar från Vicenzaoro 2021. 

Mjuka värden är det nya svarta inom smyckedesign. 
I alla tider har smycken burits för att kommunicera 
och nu går vi mot en tid där smycken laddas med 
budskap, minnen och känslor mer än någonsin förr. 

Åtminstone enligt den italienska trendanalytikern 
Paola de Luca. Tillsammans med sitt team analyserar 
hon olika fenomen och strömningar i samhälle och 
hur de påverkar oss. Inte minst hur de tolkas och 
uttrycks i mode och design. 

Pandemin och den globala miljökrisen stod inte 
särskilt förvånande i fokus på höstens föredrag ”Re.
Humanization” under den italienska smyckemässan 
Vicenzaoro (som äntligen kunde öppna sina 
dörrar för möten i verkliga livet). Kriserna har fått 

oss att börja tänka efter vad som är viktigt för 
att moder jord (och i förlängningen vi själva) ska 
överleva. Nya insikter och erfarenheter ger nya 
perspektiv. Nya värderingar flätas samman med 
vår emotionella status och ett nytt ”designlexikon” 
skapas, med nya motiv, nya former, nya material,  nya 
tillverkningsmetoder. 

Läs hela rapporten på Aurumforum.se

Investera i guld 
hos oss

Guld är inte en förnybar resurs och det kommer 
därför någon gång att ta slut. Vi måste därför satsa 
på effektiv resursanvändning och öka försörjningen 
av guld från sekundärt material såsom kasserade 
konsumentprodukter, restprodukter från industriella 
processer samt annan typ av tillverkning.

Vad betyder återvunnet guld rent konkret?
Återvunnet guld innebär att den förädlade 
produkten eller råvaran innehåller guld som 
separerats och renats från sekundärt material.

LBMA-certifiering
Inom livsmedelsbranschen och andra branscher 
talas det ofta om KRAV-märkning och diverse 
miljömärkningar. Det finns självklart liknande även 
inom guldbranschen. Den svåraste och mest 
åtråvärda att få är en så kallad LBMA-certifiering.

Hur kan jag vara säker på att guldet ni säljer är 
framtaget på ett bra sätt?
Våra ädelmetaller kommer från vår LBMA-certifierade 
samarbetspartner C.Hafner, vilket försäkrar dig som 
handlar guld hos oss att det är hållbart och etiskt 
framtaget.

Det är inte alla företag som har möjlighet att få en 
LBMA-certifiering, då det är en krävande process 
som de måste genomgå för att bli godkända. De 
måste dessutom avsätta betydande ekonomiska 

resurser för kontroll och årlig revision från oberoende 
aktörer. Förutom alla regler som skall följas måste 
man uppvisa att man har en långsiktig lönsamhet. 
Det senare innebär bland annat att man även måste 
producera minst 10 ton återvunnet guld om året.

Vad är LBMA?
LBMA driver världens största handelsplats för 
guldråvara. LBMA står för London Bullion Markets 
Association.

Vad innebär en LBMA-certifiering?
En LBMA-certifiering innebär att man uppfyller den 
uppförandekod som de har tagit fram utifrån OECD:s 
riktlinjer. Koden adresserar materialets ursprung, 
etiska och ekologiska krav, mänskliga rättigheter 
och socialt ansvar samt risker för pengatvätt och 
finansiering av terrorverksamhet.

Återvunna ädelmetaller
- Nyckeln till en hållbar framtid

Vi på NSG värnar om en hållbar ädelmetallbransch. Vi vill därför lyfta vårt arbete 
med återvunna ädelmetaller och berätta mer om varför vi tycker att återvinning av 
ädelmetaller är nyckeln till en hållbar framtid.

Glöm inte krätzen
Just nu får du 50 % rabatt på 

analyskostnaden när du lämnar 
in din krätz till oss. 

Erbjudandet gäller t.o.m. 31/10-21 

Rapport från Vicenzaoro 2021

Guldsmedsträff i Jönköping
Vi ses väl på guldsmedsträffen i 
Jönköping den 6 - 7 november? 
Kontakta oss om du vill veta mer.

Allt investeringsguld är momsfritt och det guld 
vi säljer från C. Hafner är 100 % återvunnet och 
klimatkompenserat så att det är CO2 neutralt. 
Vi säljer guldtackor från 1g och uppåt. Alla våra 
guldtackor är av högsta renhet (999,9) och 
innehar Good Delivery status.

Erbjuder du investeringsguld i 
din butik?

En guldtacka är en annorlunda och unik 
present, som också kan innebära en långsiktig 
investering då guldet alltid kommer att behålla 
ett värde. Därför passar guldtackor perfekt 
som examen-, dop-, eller bröllopspresent. 

Vill du veta mer? Kontakta oss så hjälper vi dig.

http://Aurumforum.se
http://www.nsg.se/kontakt


Följ oss för de senaste nyheterna

Nyhetsbrev NSG Sweden @nsg_sweden 

För att ta del av kampanjer och de senaste produkt- och branschnyheterna, följ oss på sociala medier 
och signa upp dig på vårt nyhetsbrev idag. Du hittar anmälan till nyhetsbrevet längst ned på nsg.se 

Öppettider och kontaktinformation hittar du på nsg.se/kontakt

Programvaran MatrixGold ger dig total 
kreativ frihet att skapa unika smycken ifrån 

grunden. MatrixGold har de avancerade 
funktionerna du behöver och erbjuder en 

betydande produktivitetsökning.

Kontakta oss så berättar vi mer eller läs 
om MatrixGold på shop.nsg.se

Köp MatrixGold 
– Få ett digitalt skjutmått 
från Mitutoyo på köpet! 

(Värde 1 690 kr)

Erbjudandet gäller t.o.m. 12/11-21

Vi är stolta över att vi återigen tilldelats rating 
AAA i Bisnodes kreditvärderingssystem. Vi 

har därmed uppnått nivån brons!

Hur kommer det sig att vi lyckats med detta? 
Läs hela nyheten på nsg.se/nyheter

Högsta 
kreditvärdighet

shop.nsg.se

https://www.nsg.se/
https://www.facebook.com/nsgsweden/
https://www.instagram.com/nsg_sweden/
http://nsg.se
http://nsg.se/kontakt
https://shop.nsg.se/2022/matrixgold
https://www.nsg.se/nyheter/nsg-innehar-hogsta-kreditvardighet-igen
https://shop.nsg.se/

