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Skapa merförsäljning i din butik!
Ett bra sätt att få fler kunder är att erbjuda ett bredare sortiment. Vi vill därför tipsa om att du även kan sälja
investeringsguld. Genom att locka kunder att köpa investeringsguld – ökar du möjligheten till merförsäljning.

Unik present
En guldtacka är en annorlunda och unik present, som också
kan innebära en långsiktig investering då guldet alltid kommer
att behålla ett värde. Hos oss hittar du tackor med Good
Delivery status från 1–500g. Alla våra guldtackor från C.Hafner
är dessutom 100% återvunna och klimatkompenserade.
Utöver guldtackor säljer vi även ett vackert träetui avsett för
guldtackor (1-100g) perfekt för kunder som ska ge bort tackan
i present!

Nya investeringsprodukter
Du har väl inte missat att vi nu säljer investeringsmynt?! Vi
erbjuder guldmynt från bl.a. American Eagle, Krügerrand och
Maple Leaf. Vi har även fått in flera nya investeringsprodukter
i sortimentet, bl.a. ett smartpack med 10x1g tackor.
Vill du veta mer? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Aurum Forum 2022!
I maj är du välkommen till det nya konceptet Aurum Forum 2022! Målet med
eventet är att skapa en spännande mötesplats där branschfolk kan inspireras
av varandra, utbyta kunskap och erfarenheter.
Det kommer bjudas på ett fullspäckat schema med bland annat panelsamtal där
experter kommer diskutera flera olika spännande ämnen. På plats kommer det även
att finnas leverantörer, partners samt kollegor inom branschen. Med andra ord är det
ett ypperligt tillfälle för dig som vill umgås, nätverka och knyta nya kontakter.

Save
the
date!

12 ma

j 202

2

Det kommer att vara fri entré men för att ha chans att närvara behöver du anmäla dig i förväg då det är
begränsat antal platser. Lättare förtäring kommer finnas att köpa på plats. Mer info om gäster, schema och
anmälan kommer inom kort – men se till att boka in det i kalendern redan nu. Vi ser fram emot att du kommer!

Bli medlem du också!
Står du för hantverksskicklighet, design, hållbarhet?
Vi arbetar aktivt för att öka intresset för personligt
tillverkade smycken av guldsmeder.
Vi arbetar för att du som medlem ska få en bättre position
på marknaden och att fler ska upptäcka dig! Det gör vi
bland annat genom digital marknadsföring på sociala
medier, Google och Aurumforum. Du får dessutom ta del
av flera exklusiva förmåner.

Gå med idag
– Få en 1g guldtacka i
välkomstpresent!
(t.o.m. 31 mars)

Välkommen att kontakta oss på info@guldalliansen.se

Allt vårt guld från C.Hafner
klimatkompenseras!
Efter att vår LBMA-certifierade samarbetspartner C.Hafner medverkat i en studie av NaGold upptäckte man att
koldioxidavtrycket från återvunnet guld är 400-2000 gånger mindre än vid gruvbrytning. Det ledde till en intern
utredning för att fastställa exakt hur mycket utsläpp det blir vid deras egen återvinning av guld. Denna siffra
kompenseras nu genom att investera i CO2-reducerande åtgärder.

Vårt guld från C.Hafner – det enda guldet som är CO2-neutralt!
Vi är extra stolta att kunna säga att vårt 100% återvunna guld från sekundärt material också klimatkompenseras för
att bli CO2-neutralt. Så passa på att marknadsföra att just DU jobbar med återvunnet och CO2-neutralt guld!

Vad händer med guldpriset 2022?
– Vi har frågat Torsten Schlindwein, Head of Sales, på C.Hafner
Outlook Gold 2022
The second Covid year is now behind us,
with all the uncertainties and fears that
have affected people and the markets.
We all now hope that 2022 will be the
third and final year of the pandemic.
Gold prices have surged to new highs
since the start of Covid. But what
happens when the pandemic is over, will

the price go back to pre-crisis levels?
We do not assume this, even if
corrections are possible! In addition to
the pandemic, there is currently support
from the highest inflation rates for
several decades. The US Federal Reserve
recently admitted that inflation could not
just remain a temporary phenomenon...
Läs hela artikeln på nsg.se/nyheter

Bli en del av gemenskapen!
Vi på NSG har alltid värnat om den svenska guldsmedsbranschen. Vi vill finnas här för dig,
mer än som bara en leverantör. Det försöker vi uppnå genom att driva flera branschstärkande
projekt, ordna event där vi alla kan träffas – men även genom att hålla dig uppdaterad.
NSG finns ständigt närvarande på flera olika plattformar – allt för att du ska kunna hålla dig
informerad om vad som händer på NSG och i branschen.
Om du vill få en snabb inblick i allt som händer på företaget och i branschen, följ oss då
i våra sociala medier! Vi finns på Instagram, Facebook och LinkedIn. Vill du ta del av de
senaste nyheterna och viktig information? Då vill vi tipsa om nyhetssidan på nsg.se! Om du
endast vill ta del av den viktigaste informationen, samt en kort sammanfattning av vad som
hänt den senaste tiden, då är NSG-nyhetsbrev och NSG-bladet rätt för dig!

Hjälp oss att bli bättre
Vi tycker att det är viktigt att utvecklas och att alltid sikta mot att bli bättre. Vi vill därför
gärna höra din feedback! Finns det något du tycker vi kan göra annorlunda? Är det någon
information som du saknar? Finns det någon kommunikationskanal som du föredrar? Hör
gärna av dig till info@nsg.se
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Vi på NSG önskar dig
en riktigt glad påsk!
I påsk gäller följande öppettider:
14 april: Öppet till kl. 15.00
15–18 april: Stängt
Vår webbshop är alltid öppen! Gör din
beställning idag på shop.nsg.se

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