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Aurum Forum 2022 – En ny berikande
mötesplats för guldsmedsbranschen
Ni vet den där känslan efter en riktigt bra dag? En dag fylld med kunskap,
inspirerande samtal och möten med nya (och gamla) vänner. En dag man känner sig
riktigt nöjd med. Som med Aurum Forum 2022 – ett nytt event för smyckebranschen
för att stärka gemenskapen och höja kunskapen.

Aurum Forum 2022 var en givande dag
”Väldigt bra initiativ!” ”Dagen gav mig många nya tankar för framtiden.” ”Vi ser fram emot att se hur Aurumdagen
utvecklas i framtiden!” Citaten talar sitt tydliga språk: Aurum Forum 2022 var en givande dag.
Aurum Forum är alltså ett nytt event för branschfolket arrangerat av Aurumforum. Det är en hel dag fylld med
intressanta paneldiskussioner, föredrag och utställare – och möjlighet att nätverka däremellan. Det var en fröjd att
se såväl inbjudna talare som åhörare så generöst dela med sig av respektive kunskap och erfarenhet.
Sebastian Almgren, projektansvarig för eventet, berättar att man ville skapa ett forum som både nya och äldre inom
branschen kunde dra nytta av samt lära sig av varandra.
– Och det var förstås extra kul att se att så pass många lärlingar och elever från olika skolor i Sverige kom på eventet,
trots att det just under denna period kan vara mycket att göra för eleverna... Läs fortsättningen på Aurumforum.se

Aurum Forum 2022 – Så tyckte vi
Vi har fått mycket positiv feedback från besökarna och från dem i panelerna, vilket vi verkligen uppskattar!
Så här sa några av besökarna:
– Paneldiskussionerna var ett väldigt bra och kul sätt att informera och vända och vrida på olika frågor inom vår
bransch. Hade alla medverkande hållit föredrag hade det funnits risk att man inte orkat lyssna, nu blev det roligt och
lätt i stället. Moderatorn navigerade också väldigt skickligt mellan frågorna. Säger guldsmed Kristina Johansson, KJ
Design, samt ordförande i Sveriges Guldsmedsmästares Riksförening.
– Det var så glädjande att se alla unga från olika utbildningar som möttes i sökandet efter kunskap och erfarenheter
från vårt yrke. Dagen kändes också mer intim än de stora mässorna och man kunde mingla och prata utan att någon
var på väg någonstans. Säger guldsmeden Stig Granlund, Atelier Ajour.
– Paneldiskussionerna gav mig många nya tankar för framtiden. De var också till stor hjälp med råd om hur man bygger
upp sin kunskapsbas, nätverk, vad man bör tänka på när man skapar en webbplats och hur man använder sociala
medier för att få verk att synas. Sen var det också bra och nyttigt att vi fick tid och chans att prata med alla experter
efter varje föredrag. Berättar Lili Lu som är andraårselev på masterprogrammet för smyckekonst på HDK-Valand.

Läs alla rapporterna från eventet på Aurumforum.se

NSG-träff på Inhorgenta
För ett tag sedan bar det av till München i Tyskland där vi besökte
smyckemässan Inhorgenta. Vi har som tradition att varje år i samband
med mässan anordna en NSG-träff på Tagesbar bredvid mässentrén.
– Jag vill att NSG-träffen ska vara ett tillfälle att lära känna varandra inom
branschen. Genom att få möjlighet att diskutera sin upplevelse, önskar vi
att det ska leda till att man får nya perspektiv och en mer nyanserad bild
av mässan. Kanske upptäcker man något som man tidigare inte skulle ha
tänkt på, säger Johnny Singh, VD på NSG.
Nästa år är det 15-års jubileum för träffen och det ska självklart firas
lite extra! Ska du till Inhorgenta 2023? Hör i så fall av dig till oss!

Vi breddar vårt
sortiment!
Nu breddar vi vårt sortiment av kedjor. Vi
erbjuder nu leveransklara guldkedjor med
lås i olika tjocklekar och längder. Kedjorna
finns i flera olika utföranden – ankar, pansar,
venezia, ärtlänk och serpentin.
Beställ dem enkelt i vår webbshop
shop.nsg.se

Glad sommar!
Vi på NSG hoppas att ni får en
riktigt härlig sommar. Passa på att
vila ut ordentligt – så ser vi fram
emot en spännande höst!
Vi ses på ”Smycken och klockor
Branschmötet” i höst den
2-3 september.

Stötta branschen!
Blue Circles arbete går ut på att donera i branschstärkande projekt. Allt
ifrån att ge ut stipendier, till att stötta enskilda företag, sponsra med
priser eller anordna tillställningar där branschfolk får möjlighet att träffas
och utbyta kunskap och erfarenheter. Ju fler som går med som partner
eller sponsor ju fler kan vi stödja. Tillsammans skapar vi möjligheter för
människor inom branschen! Läs mer på nsg.se/blue-circle

C.Hafner och Hilderbrand går in som Premium Partner
– We are pleased and proud to support Blue Circle as a Premium
Partner in its activities to strengthen the jewellery industry and the
goldsmith’s craft. Together we stand for more sustainability and the
promotion of young talents in this industry, – Birgitta Hafner,
Managing Partner of C.HAFNER GmbH & Co. KG

Några event vi
stöttat 2022
NSG-träff på Inhorgenta
Aurum Forum 2022
Vårtinget
Guldsmedsgolfen

Arbetar du med farligt avfall?
Det kan bli farligt om hanteringen av kemikalier sker på ett felaktigt sätt så det är
viktigt att du som bedriver en verksamhet följer Miljöbalken och känner till dess
lagar och regler. Du behöver ständigt kontrollera och kunna uppvisa att du
använder och återvinner ditt farliga avfall på ett korrekt sätt.
Är du osäker på hur du ska göra hjälper vi dig gärna med korrekt avfallshantering,
återvinning och affinering. Vi skickar dig en kemikalielåda, då du inte får transportera
denna typ av farligt gods på egen hand.

Tjäna pengar på ditt avfall
Du kan tjäna pengar på ditt avfall genom att återvinna det. Inför återvinningen bör du inte blanda de olika
avfallstyperna med varandra – inte bara för miljöns skull utan också för att du ska få tillbaka maximalt med
guld vid utvinningen. Vill du veta mer? Kontakta oss, info@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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