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Nyckeln till en
hållbar framtid
Att återvinna och återanvända ädelmetaller anser vi
är nyckeln till en hållbar framtid. Att lämna in gamla
smycken, metallskrot eller krätz för återvinning kräver
mindre energi, resurser och utsläpp än den faktiska
gruvdriften. Affineringsprocessen kan beskrivas
likt ett evigt kretslopp då ädelmetallerna alltid kan
återanvändas igen, vilket är rätt så fantastiskt.
Genom att du väljer att återvinna ditt restmaterial
visar du att du aktivt bidrar till en hållbar
ädelmetallbransch!

Återvinn din krätz!
Just nu får du 25 % rabatt på kostnaden när du lämnar
in krätz till oss! Så passa på att rensa ut verkstaden på
allt gammalt material som kan innehålla spår av guld,
silver, platina och palladium. Erbjudandet pågår
24 okt – 18 nov 2022. Läs mer om kampanjen på
nsg.se/kratz-kampanj eller kontakta oss för frågor.
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Guldalliansen 2023!
Nu är det hög tid att ansöka om medlemskap
i Guldalliansen 2023. Genom att bli medlem i
Guldalliansen visar du att din verksamhet står
bakom arbetet med att stärka branschen och
statusen för handtillverkade smycken.
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.
Välkommen att kontakta oss för frågor
om kriterier, pris, förmåner eller
ansökan om medlemskap,
info@guldalliansen.se

Branschträffar
Den 2-3 september hölls Smycken & Klockor Branschmöte. Tack till alla
som besökte Blue Circles och NSG:s montrar! Efter mässan anordnades
det en gemensam middag och för att föreviga kvällen anlitade vi en
fotograf. Gå in och kika på aurumforum.se och se om du fastnade på bild!
Den 7-8 oktober besökte vi guldsmedsträffen i Jönköping. Tack för en
härlig helg med många spännande möten och festligheter på kvällen.
Den 12 oktober besökte vi Savonia School of Design som är en av Finlands
största universitet med bl.a. en guldsmedsutbildning. Det bjöds på minimässa och föredrag och vi fick möjlighet att skapa kontakt med både
studenter och lokala guldsmeder.
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Nästa år ser vi fram emot flera spännande mässor! Vi börjar 2023 med den italienska
!
mässan VicenzaOro den 20–24 januari och den tyska mässan Inhorgenta den 24–27 februari.
Ska du till Inhorgenta?
Vi vill redan nu flagga för den tyska mässan Inhorgenta som hålls i München i februari. Vi har som
tradition att varje år i samband med mässan anordna en NSG-träff. År 2023 är det 15-års jubileum för
NSG-träffen och det kommer vi självklart fira lite extra. Så se till att boka in mässan i kalendern redan nu!
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på info@nsg.se eller 08-84 00 43.

Nya förvaringsmöjligheter!
NSG lanserar tjänsten andelsguld samt tar ett nytt grepp
kring förvaring av investeringstackor. Både privatpersoner
och företag kan nu investera i fysiskt guld utan att behöva
fundera över hur det ska förvaras. Du kan välja mellan att
köpa en hel guldtacka eller andelar i en större guldtacka.
Allt guld förvaras i Sverige och till en väldigt attraktiv
prisbild utan någon bindningstid. Det finns möjlighet att
göra engångsköp men även sätta upp en prenumeration.
Läs mer om våra olika förvaringstjänster på
nsginvest.se/sv/forvaring

Årets julgåva går till UNICEF
Vi på NSG tycker att det är viktigt att ta ett socialt ansvar och hjälpa till där det
behövs. Vi har därför genom åren donerat pengar till branschstärkande projekt,
till forskning och till välgörenhet. Via vårt initiativ Blue Circle skänker vi varje år en
julgåva på 25 000 kr. I år har vi bestämt att pengarna ska gå till UNICEF och deras
arbete med att hjälpa utsatta barn i Ukraina.

Vill du bli sponsrad?
Är du verksam inom branschen och har något som du alltid har drömt om att
förverkliga? Kanske vill du och dina kollegor anordna en utställning men behöver
hjälp med finansieringen? Behöver du material för att kunna ställa upp i en
tävling? Eller saknas det pengar till tågbiljetten till smyckemässan?
Blue Circle verkar för att främja guldsmedsbranschen och vi kan hjälpa er med
allt ifrån finansiering av material, till priser och stipendier, till stöd och råd. Våga
fråga – inget projekt är för stort eller för litet! Kontakta oss på bluecircle@nsg.se

Snart börjar årets största rea!
Nu är det inte långt kvar till årets största rea drar
igång – Black Friday! Vi på NSG kommer givetvis
att vara med och fira. Under helgen 25 – 27
november kommer du kunna fynda produkter
till extra bra priser.

Fynda kedjor!
Du har väl inte missat att vi numera erbjuder
leveransklara guld- och silverkedjor med lås i
flera olika längder och modeller?! Dessa kommer
du bland annat att kunna fynda under Black
Friday. Klicka in på shop.nsg.se den 25 – 27
november för att ta del av hela rean!

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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