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Draumurinn hefur ræst með 
iStore í Kringlunni og við-
tökur ánægðra viðskipta-

vina hafa farið fram úr björtustu 
vonum,“ segir Sigurður Helgason 
um glæsilega verslun sem hann 
opnaði í Kringlunni í október.

„iStore er Apple-sérverslun með 
mikið úrval af símahulstrum og 
spennandi fylgihlutum. Verslun-
in hefur sérstöðu á meðal Apple-
búða því hér fást heildarvörulínur 
Apple-tölva, spjaldtölva og síma.“

Af iPhone-símum sem fást í 
iStore má nefna iPhone 4, iPhone 
3GS og 16, 32 og 64 GB iPhone 5.  

„iStore er himnasending fyrir 
unnendur Apple því hún sérhæf-
ir sig í vörumerkjum og vöruteg-
undum sem annars eru ófáan-
leg hérlendis. Þá erum við dugleg 
að hlusta á óskir viðskiptavina og 
mæta eftirspurn þeirra að vörmu 
spori,“ segir Sigurður.

Þyrla, baðvigt og aðdráttarlinsa
Í iStore fást ótal skemmtilegir 
fylgihlutir fyrir iPad og iPhone.

„Allt eru það vörur sem ekki 
hafa áður sést á Íslandi og eru nú 
að slá í gegn í jólapakkana,“ upp-
lýsir Sigurður.

Þar má nefna aðdráttarlinsur og 
þrífætur, litlar og stórar leikfanga-
þyrlur sem stýrt er þráðlaust úr 
síma og búnar eru myndavélum.

„Við erum einnig með leik-
fangaskriðdreka sem stýrt er úr 
síma og er útbúinn myndavél. 
Notkunarmöguleikar tölvu- og 
símabúnaðar Apple eru stöðugt að 

aukast og til dæmis hægt að fljúga 
stærri þyrlunum í 50 metra hæð og 
sjá í rauntíma það sem linsa þyrl-
unnar sér á skjá símans.“

Að sögn Sigurðar eru baðvog-
ir vinsæl jólagjöf fyrir þá sem eiga 
iPhone og aðhyllast heilbrigðan 
lífsstíl.

„Vogirnar þekkja eiganda sinn 
og mæla þyngd hans, fitupró-
sentu og BMI-stuðul. Allt er það 
svo sent þráðlaust yfir í iPhone. 
Þá er ógleymdur púlsmælir fyrir 
iPhone og ekkert meira hvetjandi 
en að fá staðfestingu á góðum ár-
angri í símann sinn og línurit sem 
sýnir hvernig framfarir batna dag 
frá degi.“

Viðgerð samdægurs
Í iStore í Kringlunni er verkstæði 
sem býður þjónustu sem þekkist 
ekki annars staðar.

„Allar viðgerðir á verkstæði 
okkar fara fram samdægurs og oft 
er biðtími ekki nema hálftími til 
klukkutími,“ segir Sigurður. Verk-
stæðið er opið sjö daga vikunnar 
og klárlega þægilegt að geta kíkt í 
búðir eða á kaffihús á meðan við-
gerð fer fram.

„Ef svo óheppilega vill til að 
sími lendir ofan í vatni skiptir 
höfuðmáli að koma sem fyrst með 
hann í viðgerð. Þá er gott að vita 
til þess að verkstæði iStore er líka 
opið um helgar.“

Heitustu jólagjafirnar
Sigurður staðfestir að margir 
óski sér iPhone eða iPad um jólin 

Apple-draumar rætast hjá iStore
iStore í Kringlunni svarar öllum óskum Apple-unnenda fyrir jólin. Þar fæst Apple-tölvu- og símabúnaður sem hingað til hefur verið 
ófáanlegur hérlendis í bland við glitrandi Swarovski-símahulstur, baðvogir, leikföng og myndavélaútbúnað fyrir Apple-vörur. 

iStore býður upp á allar 
tegundir og stærðir af 

iPhone eins og sjá má á 
símanum sem Sigurður 

Helgason spjallar í á 
þessari mynd. 

MYND/VALLI

enda hefur hann vart undan að 
panta inn nýjar vörur.

„Allra vinsælustu Apple-vör-
urnar til jólagjafa nú eru Apple 
TV, iPad Mini og iPad 4 sem er 

fjórða kynslóð iPad. Þá njóta hulst-
ur og fylgihlutir mikilla vinsælda 
en iStore býður allt frá einföld-
um hulstrum yfir í íburðarmeiri 
lúxus hulstur úr Swarovski-krist-

al. Það var ein vinsælasta jólagjöf-
in til kvenna í fyrra og hefur ekkert 
slegið af enda handunnin úr ekta 
kristöllum sem skína og glitra af 
mikilli fegurð.“

TRAUSTUR OG ÓMISSANDI FERÐAFÉLAGI
ZooGue-hulstur er ómissandi fyrir iPad. Þar er spjaldtölvan örugg og lendir 
hvergi á punkti sem er berskjaldaður fyrir höggi. Nýjasta hulstrið Prodigy er stíl-
hreint og faglegt í útliti og tilvalið fyrir þá sem nota iPad í vinnunni. Hægt er að 
hafa nær hvaða halla sem er á tækinu ólíkt Smart Cover og Smart Case frá Apple. 
Ólíkt gamla Genius-hulstri ZooGue notast Prodigy við segla en ekki franskan 
rennilás. Það er bæði hagkvæmara og flottara.

Nýr iMac 
Þynnri, öflugri og fallegri.
Væntanlegur 
á næstu dögum
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Nýr iPad Mini
Snilld í hendi

Góð þjónusta
og góð verð

istore.is · 566 8000

iPhone 5
Þynnri, léttari og öflugri
Frá kr. 159.900

iJól í Kringlunni
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Símar og spjaldtölvur eru dýr 
tæki sem geta freistað fingra-
langra. Til að blekkja þjófótta er 
ráð að pakka svo dýrum hlutum 
inn í eitthvað sem gefur innihald-
ið ekki beint til kynna.

Með smá handlagni má til 
dæmis breyta gamalli bók í tösku 
undir spjaldtölvu eða hulstur 
utan um síma. Á vefsíðunni www.
snapguide.com er að finna leið-
beiningar að einni slíkri aðgerð 
sem hægt er að styðjast við.

● Finnið gamla, fallega bók og pass-
ið að hún sé nógu stór utan um 
tölvuna. Skemmtileg minnisblokk 
ætti að passa utan um símann.

● Leggið spjaldtölvuna eða símann 
á fyrstu síðuna og teiknið með-
fram með blýanti. Skerið svo eftir 
línunni með beittum hníf.

● Fjarlægið úrskurðinn og límið 
saman blaðsíðurnar sem eftir 
standa svo hólf myndast sem 
tækið fellur ofan í.

● Klæðið hólfið að innan með því að 
líma niður mjúkt efni og klippið 
burt það sem stendur út af. 

● Nú mætti klæða bókina að utan 
með slitsterku efni, svo sem leðri, 
nema þú hafir valið bókina sér-
staklega vegna kápunnar. 

Kápan segir ekki allt

Falleg minnisbók gæti 
orðið að sniðugu hulstri 
utan um síma.

Leynihólf innan í bók er sígild 
aðferð til að fela verðmæta hluti.

Snjallsímar hafa valdið mikl-
um breytingum á daglegu 
lífi fjölda fólks undanfar-

in ár. Iphone frá Apple kom fyrst á 
markað árið 2007 og olli straum-
hvörfum í lífi margra. Snjallsímar 
voru dýrir í upphafi en á síðustu 2-3 
árum hefur úrval þeirra stóraukist 
og verðið lækkað mikið. Í nýlegri 
könnun fyrirtækisins MMR sögð-
ust 54% Íslendinga eiga snjallsíma 
og á sú tala vafalaust eftir að hækka 
mikið á næstu árum. 

Soffía Kristín Þórðardóttir, hóp-
stjóri á vef- og sérlausnasviði hjá 
TM Software, segir snjallsímann 
hafa gjörbreytt aðgangi okkar að 
upplýsingum auk þess sem hann 
leysi af hólmi mörg önnur eldri tæki 
og virki þannig eins og svissnesk-
ur vasahnífur. „Snjallsímar hafa til 
dæmis myndavélar, myndbands-
upptökutæki og tónlistarspilara. 
Aðgangur fólks að netinu hefur líka 
vaxið gríðarlega og um leið hvern-
ig það sækir sér upplýsingar þang-
að. Í raun er síminn orðinn eins og 
alfræðiorðabók eða aðstoðarmað-
ur í vasanum.“

Frá morgni til kvölds
Snjallsíminn er orðinn órjúfanleg-
ur hluti lífsins hjá mörgum. Hann 
vekur okkur á morgnana og er 
það síðasta sem við skoðum áður 
en við förum að sofa. Þess á milli 

höldum við á honum í hendinni. 
„Snjallsíminn hefur líka gjörbreytt 
samskiptum okkar og gert okkur 
að mörgu leyti að meiri félagsver-
um og þrýstir á aukin samskipti. 
Þannig erum við stöðugt til taks 
allan sólarhringinn og það þýðir 
varla lengur að segja að slökkt hafi 
verið á símanum ef einhver er að 
reyna að ná í okkur.“ Meðal nýj-
unga sem notendur snjallsíma 
munu sjá f ljótlega nefnir Soffía 
sjónræna og hljóðræna leit gegn-
um símann. „Þannig verður hægt 
að taka mynd með myndavél sím-
ans sem vinnur úr þeirri fyrir-
spurn og sendir notandanum nið-
urstöðu. Sama á við um hljóð. Ef 
maður heyrir gott lag í útvarpinu 
er hægt að taka það upp og síminn 
sendir þér upplýsingar um flytj-
anda og heiti lags. Um leið gefa 
þeir símaeigendum tækifæri til 
að kaupa viðkomandi vörur. Fyr-
irtækin eru eðlilega mjög spennt 
fyrir þessum möguleika sem við 
eigum eftir að sjá þróast enn frek-
ar. Við munum því sjá enn frekari 
vöxt í verslun og viðskiptum gegn-
um snjallsíma á næstu árum.“

Spennandi tímar fram undan
Framboð ýmiss konar afþreying-
ar á líka eftir að vaxa enn frekar 
næstu árin að sögn Soffíu og sím-
notendur munu í æ ríkari mæli 

sækja slíkt efni þangað. „Það er 
ekki hægt að láta sér leiðast leng-
ur með snjallsíma við höndina. 
Þannig er síminn ekki bara að-
stoðarmaður heldur líka vinur 
manns þegar maður hefur engan 
til að tala við.“ Auk þess mun þró-
unin verða meira í þá átt að ólík-
ir miðlar og tæki munu tala meira 
saman. Þannig nýti fólk sér til 
dæmis ólík tæki og miðla til að 
neyta af þreyingar. „Þú byrjar 
kannski á því að kynnast bíómynd 
á Facebook, sem vinur þinn hefur 
mælt með, gegnum símann þinn. 
Þaðan ferðu inn á kvikmyndavef í 
símanum og skoðar nánari upp-
lýsingar. Setur myndina í bóka-
merki og nærð í það í sjónvarpinu 
heima og horfir á myndina.“  

Næstu ár eiga eftir að verða 
mjög spennandi þegar kemur að 
þróun snjallsíma, að sögn Soffíu. 
Hún segir fyrirtæki þurfa að vera 
á tánum gagnvart nýjungum sem 
séu að koma fram og nefnir sem 
dæmi fyrirtækið Square sem gerir 
söluaðilum kleift að nota iPhone-
símann sem posa og losna þannig 
við að kaupa hefðbundna posa og 
kaupa þjónustu hjá þjónustuaðil-
um korta. „Mikil tækifæri eru til 
staðar fyrir öll fyrirtæki sem búa 
til þægilegar lausnir fyrir neytend-
ur og hjálpa þeim í hinu daglega 
lífi við að leysa ólík verkefni.“

Svissneskur vasahnífur og vinur í vasanum
Snjallsíminn hefur breytt aðgengi okkar að upplýsingum, samskiptamynstri okkar og hvernig við neytum ólíkrar afþreyingar.

„Það er ekki hægt að láta sér leiðast lengur með snjallsíma við höndina,“ segir Soffía 
Kristín Þórðardóttir, hópstjóri á vef- og sérlausnasviði hjá TM Software. MYND/ANTON 

Síminn býður upp á ríkulegt úrval 
af snjallsímum en þar er lögð mikil 
áhersla á að fólk læri að nota þá 
og kynnist þeim möguleikum sem 
þeir hafa upp á að bjóða. „Þess 
vegna fannst okkur sniðugt að láta 
rafbók fylgja tækjum á jólatilboði 
í ár. Við tókum upp samstarf við 
Ebækur.is og varð  bókin Reykja-
víkurnætur eftir Arnald Indriða-
son fyrir valinu. Þá fylgir gagna-
magn til að nota netið í símanum 
líka. Rafbókina er hægt að lesa í 
snjallsímum, spjaldtölvum og tölv-
um og er frábær leið til að prófa að 
nota snjallsímann í eitthvað annað 
en að hringja. Fyrir þá sem vilja 
læra meira býður Síminn sömu-
leiðis upp á snjallsímanámskeið,“ 
segir Helga Lilja Gunnarsdóttir, 
markaðsstjóri einstaklingssviðs 
Símans. 

Hún segir sjaldan hafa verið 
jafn auðvelt og skemmtilegt að 
skoða úrval tækja á jólatilboði en 
nýr jólavefur Símans, www.jol.
siminn.is, leit dagsins ljós fyrir 
skömmu. „Þetta er í raun vefút-
gáfa af jólabækl-
ingnum okkar en þar 
er hægt að skoða öll 
tilboð og fylgihluti. 
Þar er sömuleiðis að 
finna ýmiss konar 
skemmtiefni og má 
þar nefna myndband 
þar sem Þorsteinn J. 
fjallar um tilurð bók-
arinnar Reykjavík-
urnætur. Hann skoð-
ar bakgrunn sögunnar 
og ræðir meðal annars 
við leikarann Ingvar 
E. Sigurðsson og fleiri. 
Þá er matarblogg Ólínu 
S. Þorvaldsdóttur, sem 

bloggar beint úr snjallsímanum á 
síðunni Eldum.is, á vefnum. Hún 
gefur góðar jólauppskriftir og 
hægt er að skoða myndbönd og 

myndir af Instagram. 
Á vefnum má sömu-
leiðis finna nýtt jóla-
lag Símans með þeim 
Sigurði Guðmunds-
syni, Sigríði Thor-
lacius og Memfis-
mafíunni og fleira 
skemmtilegt.

Tónlistarþjónust-
an Plötur vikunnar 
í Sjónvarpi Símans 
er í boði til ára-
móta og er að sögn 
Helgu Lilju sér-
staklega vinsæl 
um þessar mund-
ir. „Þar erum við í 
samstarfi við Ton-

list.is og gefst fólki kostur á að 
hlusta á fjölmargar íslenskar plöt-
ur sem auðveldar valið úti í búð.

 Síðast en ekki síst má svo nefna 
nýja símaappið sem er frábær 
viðbót við þjónustu Símans. Það 
er bæði í boði fyrir Android og 
iPhone og gefur fullkomna yfirsýn 
yfir símanotkunina. Þar er hægt 
að skoða sundurliðaða notkun, sjá 
stöðu á gagnamagni, sjá hvaða 
vinanúmer eru skráð og fylla beint 
á frelsi svo eitthvað sé nefnt. Appið 
má nálgast í App store eða Google 
play store undir heitinu Síminn en 

auk þess með 
meðfylgjandi 
QR-kóða.

Rafbók í kaupbæti
Rafbók fylgir snjallsímum og spjaldtölvum á jólatilboði hjá Símanum.

Bókin Reykjavíkurnætur eftir Arnald Indriðason kemur sem kaupauki með tækjum á 
jólatilboði hjá Símanum. MYND/GVA
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Iphone kom fyrst á markað árið 2007 og ruddi brautina fyrir nýja kyn-
slóð síma. Iphone er án efa vinsælasta varan frá Apple og nú er komin 
ný kynslóð sem nefnist iPhone 5. 
„Það ótrúlega við iPhone 5 er hvernig Apple hefur tekist að búa til 

síma sem er átján prósentum minni og tuttugu prósentum léttari en 
forverinn , 4S, en samt hlaðinn nýjungum. Margir myndu áætla að það 
væri á kostnað einhvers annars, en svo er þó ekki. Þetta er betri sími í 
alla staði,“ segir Bjarni Ákason, framkvæmdastjóri Epli.is.

Stórbætt útgáfa
Helstu nýjungar í iPhone 5 eru stærri og betri skjár, þynnri og léttari 
umgjörð, nýr og öflugur A6-örgjörvi og endurbætt iSight-myndavél. 
Auk þess styður hann LTE-tækni eða 4G sem er fjórða kynslóð farsíma-
netkerfa.

Örgjörvinn
A6-örgjörvinn er þróaður og hannaður af Apple og stórlega endurbætt-
ur frá forvera sínum, A5. „Þó svo að síminn og örgjörvinn sé minni þá 
vinnur örgjörvinn í iPhone 5 tvöfalt hraðar en sá í iPhone 4S. Þetta þýðir 
einfaldlega að þegar forrit eru ræst í símanum opnast þau nánast sam-
stundis, auk þess sem örgjörvinn skilar mun betri og hraðvirkari grafík. 
Hægt er að nota smáforrit, skoða myndir, spila leiki og fleira á mun hrað-
virkari hátt en áður og í betri gæðum.“

Betri rafhlaða
Við öll þessu auknu gæði mætti ætla að rafhlaðan entist skemur. Raun-
in er hins vegar allt önnur. „Þar sem að nýi örgjörvinn er sparneytnari, 
þýðir það einfaldlega lengri rafhlöðuendingu, eða allt að átta klukku-
stundir í taltíma eða í netnotkun og allt að tíu tímar í vídeóspilun.“

Skjárinn
Skjárinn á iPhone 5 er fjórar tommur að stærð og jafn breiður og á iPhone 
4S. iPhone 5 er samt sem áður 9 millimetrum lengri. „Þetta auðveldar 
notkun með annarri hendinni. Auk þess er litadýpt skjásins 44 prósent-
um meiri en 4S og upplausnin 1136 x 640 punktar.“

Þráðlausar tengingar
„Í nútímanum eru snjallsímar orðnir nokkurs konar framlenging af fólki 
sem tengir það við umheiminn; tölvupóst, fréttaveitur, dagatöl, Face-
book og svo mætti lengi telja. Því betri sem síminn er því fleiri og betri 
notkunarmöguleika býður hann fólki til að tengja sig.“ 

IPhone 5 er búinn allra nýjustu tækni í tengingum og styður LTE (4G)-
tæknina, sem er nýjasta kynslóð farsímanetkerfa. „Með þeirri tækni 
nær síminn allt að 100Mbps nethraða. Wi-fi tengingin er ótrúlega 
öflug og getur skilað allt að 150Mbps hraða. Til samanburðar 
má geta þess að gagnahraði ljósleiðarans er 100Mbps.“

Ótrúleg myndavél
„Það er ekki að ástæðulausu að mynda-
vél iPhone 5 er ein vinsælasta mynda-
vél heims. Enda á fólk oft erfitt með að 
trúa því að myndirnar hafi verið tekn-
ar á símamyndavél.“ ISight-myndavél 
iPhone 5 er með 8MP upplausn, ótrú-
lega linsu og býr yfir tækni sem tekur skýr-
ari og bjartari myndir en áður. ISight er með 
panorama-eiginleika með allt að 28MP upplausn, en 
auk þess tekur myndavélin 1080p háskerpumyndbönd 
og er með enn betri hristivörn en áður. „Myndavél iPhone 5 
er það góð að atvinnuljósmyndarar eru farnir að nota 
símann til að taka myndir og hægt er að fá auka-
linsur á símann.“

Tilboð og aukahlutir
iPhone 5 kemur með nýja 
Lightning-tenginu og háþró-
uðum EarPods-heyrnartólum 
frá Apple. 2.000 kr. símnotk-
un á mánuði í 12 mánuði hjá 
NOVA fylgir iPhone 5. Gildir í 
frelsi og áskrift. Allar nánari upp-
lýsingar er að finna á www.epli.is eða 
í verslunum Epli.is á Laugavegi 182 og í 
Smáralindinni.

Iphone 5 er 
tækniundur 
ársins
Frá því að fyrsti iPhone-síminn kom á markað árið 
2007 og ruddi brautina fyrir tækni snertiskjásíma 
hefur hann ætíð verið í broddi fylkingar. Iphone 5 
er enn ein rósin í hnappagatið hjá Apple. Síminn er 
minni, tvöfalt hraðvirkari, skýrari, skarpari og 
betri en forveri hans iPhone 4S.

Nýi iPhone 5 er 18 prósentum minni og 20 prósentum léttari en forverinn, tvöfalt hraðvirkari og rafhlaðan endist lengur.  MYND/GVA
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BREYTA NEYSLUMYNSTRI
Snjallsímar eru orðnir ómiss-
andi þáttur í daglegu lífi margra 
og sumir eru einfaldlega orðnir 
háðir þeim. 59 prósent snjallsíma-
notenda fara á netið daglega í 
gegnum símann og flestir yfirgefa 
aldrei heimilið án hans.
Snjallsímar hafa breytt neyslu-
mynstri fólks. Um 95 prósent 
snjallsímanotenda hafa kannað 
vöru eða þjónustu fyrirtækis í 
gegnum símann og 31 prósent 
þeirra hefur notað hann til að 
versla. Af þessu leiðir að fyrir-
tæki sem tengjast væntanlegum 
viðskiptavinum sínum í gegnum 
snjallsíma auka líkur á að ná til 
þeirra verulega. 84 prósent snjall-
símanotenda taka eftir auglýs-
ingum sem koma í símana og 56 
prósent þeirra hafa farið á netið 
og leitað á netinu eftir að hafa 
séð ákveðna vöru auglýsta.

HVAÐ Á SKJÁRINN AÐ 
VERA STÓR?
Við val á snjallsíma velta margir 
fyrir sér skjástærðinni. Það er 
freistandi að kaupa síma með 
stórum skjá en valið þarf að taka 
mið af notkuninni. Gengur þú 
með símann í buxnavasanum, 
úlpunni eða töskunni? Situr þú 
reglulega löngum stundum 
í strætó eða sem farþegi í bíl 
og vilt geta horft á myndir eða 
myndbönd eða kemur þú aðal-
lega til með að nota símann til að 
kíkja á Facebook eða tölvupóst?
Ef iPhone er efst á óskalistanum 
er valið ekki flókið því hann 
kemur með 3,5 tommu skjá. Steve 
Jobs heitinn lét hafa það eftir 
sér að skjárinn ætti ekki að vera 
stærri því þá væri erfitt fyrir flesta 
að stjórna honum með annarri 
hendinni. Vinsælir Android-símar 
síðustu ára hafa margir verið með 
3,7 tommu skjá þó símarnir hafi 
verið svipaðir að stærð og iPhone 
að öðru leyti. Í dag er algengt að 
dýrir Android-símar séu með 4,3 
tommu skjá. Má þar nefna HTC 
Sensation og Samsung Galaxy S2.
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Hafðu það notalegt

með rafbók um jólin

Skannaðu kóðann og skoðaðu 
vefútgáfu jólablaðs Símans 
eða farðu á slóðina jol.siminn.is

Staðgreitt: 109.900 kr.

Innifalið: 
Rafbók og 
Netið í símanum 
í 6 mán. 
– allt að 1 GB.

Samsung Galaxy S III 
Fangar jólaandann í háskerpu.

6.590 kr.
á mánuði í 18 mánuði*

Staðgreitt: 69.900 kr.

Innifalið: 
Rafbók og 
Netið í símanum 
í 6 mán. 
– allt að 1 GB.

Samsung Galaxy S III Mini 
Stundum eru minnstu pakkarnir stærstu pakkarnir.

4.190 kr.
á mánuði í 18 mánuði*

Rafbókin 
Reykjavíkurnætur 
og Netið í símanum 
í 6 mánuði fylgja

Nýjasta rafbók Arnaldar Indriðasonar, Reykjavíkurnætur, fylgir 
með í jólapakkann fyrir GSM viðskiptavini Símans, í samstarfi við eBækur.is.
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Helstu tískuvörumerki heims 
flykkjast nú á samfélagsmiðilinn 
Pinterest, sem er sá samfélags-
miðill sem vex hraðast á netinu 
í dag. Hann er aðgengilegur í 
snjallsímum og er byggður upp 
eins og nokkurs konar myndræn 
korktafla þar sem notendur deila 
ljósmyndum og myndböndum 
eftir ólíkum efnisflokkum. Þótt 
notendur hans séu í dag að mestu 
leyti konur eru mörg tískumerki 
sem einblína á unga karlmenn 

farin að nýta samfélagsvefinn til 
markaðssetningar og sölu á vörum 
sínum. Þar er í flestum tilfellum 
bæði hægt að skoða mikið úrval 
fallegra tískuvara og festa kaup á 
þeim um leið gegnum vefi fyrir-
tækjanna. Bandaríska tískumerkið 
Stussy er komið á Pinterest og þar 
er hægt að skoða fjölda ljósmynda 
af fallegum fatnaði og öðrum 
vörum fyrirtækisins. Slóðin er 
Pinterest.com/stussy. Fatamerkið 
Volcom er einnig bandarískt og 

stílar inn á bæði unga karlmenn og 
konur. Á slóðinni Pinterest.com/
volcom má finna úrval af vörum 
fyrirtækisins og kaupa þær um leið. 
Carhartt hefur lengi verið vinsælt 
meðal ungra manna en upphaflega 
framleiddi fyrirtækið vinnuföt fyrir 
verkamenn sem unnu við lagningu 
járnbrautar. Seinna meir hóf fyrir-
tækið framleiðslu tískufatnaðar fyrir 
ungt fólk og deilir nú miklu magni 
ljósmynda á Pinterest-síðu sinni, 
Pinterest.com/Carhartt.

TÍSKAN Í SÍMANN


