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Blue Circle sponsrar
Genom vårt initiativ Blue Circle vill vi på ett enkelt och smidigt sätt bidra för att 
stärka guldsmedsbranschen. Bidragen, som kan vara stora och små, möjliggörs 
tack vare våra partners och sponsorer.

Våra senaste bidrag
• Ett av våra senaste bidrag gick till Viktoria Tjernberg som utbildar sig till stenfattare i Italien. Hon behövde 

verktyg för att kunna genomföra utbildningen och Blue Circle hade möjlighet att sponsra henne med dem.

• Blue Circle kommer i år sponsra Leksands folkhögskolas elever med silver så att de har möjlighet att öva 
och skapa corpus-föremål i silver under utbildningen. 

Ädelmetallprisernas 
utveckling
Hur har ädelmetallpriserna utvecklats under det 
sista kvartalet av 2022? Vi har fått ta del av den 
senaste kvartalsrapporten från C.Hafner, skriven 
av marknadsspecialist Dr. Thorsten Proettel. 
Thorsten har sammanställt en rapport för varje 
ädelmetall och i rapporterna kan du läsa mer 
ingående om varje metalls utveckling. 

Du hittar alla rapporterna på 
nsginvest.se/nyheter

Hagerty – ny partner till Blue Circle 
Vi hälsar Hagerty välkommen som ny partner i Blue Circle. Vi är mycket 
glada att de valt att stödja Blue Circles viktiga arbete. Tack vare deras 
bidrag kommer vi att kunna fortsätta vårt arbete med att stärka den 
nordiska guldsmedsbranschen. 
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Välkommen att 
fira med oss!
Den 24–27 februari 2023 är det äntligen dags 
för smyckemässan Inhorgenta som anordnas i 
München varje år. Vi på NSG kommer givetvis 
att vara där. Ska du också till mässan? Då är du 
välkommen att fira med oss på NSG-träffen 
som i år fyller 15 år!

NSG-träffen hålls lördag den 25/2 på 
mässområdet. Vi utlovar festligheter med 
tävlingar och finfina priser, samt dryck och 
tilltugg. På kvällen fortsätter vi firandet med 
middag på restaurang Der Pschorr i centrala 
München. Anmälan till middagen är tyvärr 
redan stängd, men om du har missat att anmäla 
dig så kan du höra av dig till event@nsg.se 
så ska vi försöka ordna en plats till.   

Smycketrender 2023 
Fixa själv-smycken, diamanter direkt på huden och armringar modell XXL. 
Aurumforum har scannat vårens modevisningar och pratat med designers och 
stajlister för att få koll på säsongens mesta smycketrender. 

Budoir, bikerchic eller blommigt romantisk? Goth eller Punk? Ljusblått? 
Limegrönt? Cargo eller jeans? Känns det övermäktigt att tänka på hur du ska 
förnya garderoben inför våren och sommaren 2023? Spana in smycketrenderna 
istället. Sist och slutligen är det ju smycken som lyfter en outfit. 

De senare åren har smycken tagit större plats på modevisningar. Moderedaktörer, 
stajlister och även kläddesigners tillmäter smycken en större betydelse än förr. 
Att fler och fler män väljer att bära smycken spelar säkert roll...

Läs hela artikeln på Aurumforum.se 

Hitta inspiration på Aurumforum.se
2023 är äntligen här och med det ett helt nytt år av härliga smycken! Behöver 
du inspiration och nya idéer på vilka smycken du kan skapa? Då vill vi varmt 
rekommendera att du går in på Aurumforum.se. Aurumforum är en satsning av 
NSG där vi skriver spännande reportage, inspirerande artiklar och lyfter det senaste 
nytt inom branschen. Vill du veta vilka smycketrender som gäller för 2023? Då vill 
vi tipsa om artikeln ”Smycketrender 2023” skriven av Kina Andersson. 

mailto:event%40nsg.se?subject=
https://www.aurumforum.se/nyheter/aktuellt/arets-storsta-smycketrender-2023/
https://www.aurumforum.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

Nyhetsbrev NSG Sweden NSG Sweden  shop.nsg.se@nsg_sweden 

Vi brinner för att utvecklas
I över 25 år har vi verkat som leverantör av ädelmetaller 
till guldsmeder, industri och investerare. Trots vår långa 
tid i branschen brinner vi fortfarande för att utvecklas 
och vi strävar hela tiden efter att bli bättre.

Vårt omfattande sortiment av ädelmetallprodukter 
består av en mängd olika legeringar, tjocklekar, profiler 
där alla tillverkas av återvunna ädelmetaller av hög 
kvalitet. Vi är stolta över vårt sortiment och strävar 
alltid efter att bredda och utveckla det.

Vi är intresserade av att höra vad just du eftersöker. Är 
det någon produkt eller modell som du tycker saknas i 
vårt sortiment? Tveka då inte att höra av dig till oss 
på info@nsg.se 

Vår smidigaste fotobox
Foldio360 Smart Dome är en fotobox som utmärker sig från de tidigare varianterna. Den har flera funktioner 
som gör det möjligt att få till vackra foton. Det går att använda både systemkamera och mobilkamera. Genom 
appen ”Foldio360” kan du smidigt ändra ljus- och bildinställningar, samt redigera bilder. Då fotoboxen har en 
roterbar platta är det enkelt att få till fina bilder och videos ur olika vinklar. Du kan även fota både framifrån 
samt ovanifrån. Den drar inte heller åt sig lika mycket damm som de mer öppna modellerna gör. En fördel 
dock med de tidigare modellerna är att de går att vika ihop och blir därmed enklare att frakta. 

Genom att investera i en fotobox kan du enkelt och smidigt skicka bilder/videos 
på färdiga smycken till dina kunder och visa upp hur arbetet blev. Det är även 
enkelt att t.ex. ta en bild på ett smycke som behöver repareras och skicka det 
till er guldsmed. Smart Dome är till för att göra ditt arbete smidigare! 

Är du intresserad av Foldio360 Smart Dome eller av någon annan modell så 
hittar du dem i vår webbshop, shop.nsg.se  

Du hittar alla våra produkter i vår 
webbshop – den är alltid öppen!

shop.nsg.se
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