
Nyhedsbrev, juni 2014 

Genbrugslopper har 1 års fødselsdag. Det skal fejres! 

Her i juni er det et år siden, Genbrugslopper gik i luften, og det har vel nok været et 

sjovt og spændende år. I denne fødselsdagsmåned vil vi gerne fejre vores kunder, så 

vi giver 10 % rabat på alle vaser i juni. 

Når vi gerne vil fejre vores kunder, er det bl.a. fordi  vi får så meget dejlig respons. 

Det varmer med ros til varesortiment, service og hjemmeside, og vi får ovenikøbet af 

og til fotos af de solgte varer i deres nye omgivelser. Du kan se nogle af dem her til 

højre. 

Vi kan selvfølgelig ikke lade være med at kigge tilbage på det forgangne år, for med 

projekt Genbrugslopper har vi bevæget os ud i ukendt land. 

Vi har deltaget i og selv holdt nogle virkeligt hyggelige loppemarkeder, så det vil vi 

fortsætte med nogen gange i løbet af året. Vi er i gang med at udarbejde en kalender 

på vores hjemmeside, så I kan se hvor og hvornår. 

Vi er blevet lidt klogere i løbet af tiden med Genbrugslopper. Når man er i gang med 

sådan et projekt, må man indimellem sande, at éns  sammensparede almenviden om 

dette og hint ikke altid rækker. Derfor har vi været nødt til at sætte os ind i lidt af 

hvert om fx keramikstempler, porcelænsmærker, designere, producenter, materialer 

osv. Og det har faktisk også været rigtigt sjovt. 

Vi synes også, at vi er blevet lidt klogere på at drive forretning, og  selv om Genbrugs-

lopper ér og fortsat skal være vores fritidsfornøjelse, er vi alligevel så ambitiøse, at vi 

gerne vil have en god forretning; ikke nødvendigvis en forretning med et kæmpe 

overskud, men i hvert fald en forretning, hvor folk kan lide at handle, og hvor de sy-

nes, der er tjek på tingene. Også her er det virkelig dejligt med respons fra kunderne, 

så bliv endelig ved med det! 

Det er ikke, fordi vi tror, at vi bliver indstillet til nogen sprogfornyelsespris, men vores 

sprogbrug har fået nye dimensioner i løbet af det forgangne år. Lige pludselig betyder 

dét at loppe den i weekenden noget helt andet end tidligere, og ordet loppecirkus 

bliver  nu fundet frem, når der virkelig er gang i den. Har man haft en lidt træls uge, 

kan man tage en loppekur, og at loppeshoppe er ikke bare sjovt, det ligger også rigtigt 

godt i munden … 

I løbet af den kommende tid vil der være nye varer fra vores nordiske og tyske nabo-

er, heriblandt glas af dygtige finske designere og lækker keramik fra West Germany. 

Og så vil der som sagt være 10 % rabat på alle vaser i juni måned, så kig endelig forbi 

www.genbrugslopper.dk 

Med ønsket om en dejlig sommer 

Mette og Gitte 
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