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Við erum stolt af því að bjóða 
upp á fallegar og vandað-
ar vörur á afslætti sem er 

að lágmarki 30% en getur farið 
upp í 80%,“ segir Hlíf Sævars-
dóttir verslunarstjóri og röltir 
með blaðamanni um bjarta og vel 
skipulagða verslunina. „Við reyn-
um að hlusta eftir rödd viðskipta-
vina okkar og leitum að þeim 
vörum sem þeir óska eftir, en allt-
af á lægra verði en hinn almenni 
markaður býður upp á.“

En hvaða vörumerki býður 
Korpu-outlet upp á? „Við bjóð-
um upp á fjölmörg vörumerki frá 
verslunum Zöru, Debenhams, 
Útilífs og Hagkaupa en einnig 
erum við með Levi ś, Champion, 
Nike, Didriksons, Arena, Puma, 
Oroblu og Sanpellegrino svo eitt-
hvað sé nefnt. Í þessum merkj-
um erum við með úrval af barna-
fötum, herrafötum og dömuföt-
um, þannig að fjölskyldan getur 
dressað sig upp fyrir lítinn pen-
ing,“ segir Hlíf og brosir. 

Innkaupaferðir til hátískuborga
En Hlíf fer líka reglulega í inn-
kaupaferðir til helstu stórborga 
hátískunnar og kaupir inn fyrir 
Korpu-outlet. „Við höfum farið 
til London á kaupsýningar og 
núna síðast fórum við til Parísar. 
Þar keyptum við mjög skemmti-
leg barnaföt og herraföt sem fara 
karlmönnum sérstaklega vel, 
enda í nýjustu tísku. Þá eru fylgi-
hlutir alltaf vinsælir á haustin, 
enda þurfum við þá oft á húfum, 
hönskum, sokkum og skóm að 
halda og við birgðum Korpu-
outlet svo sannarlega upp af því. 
Einnig bjóðum við upp á úrval af 

mjög fallegum og sígildum skart-
gripum sem fara vel með haust-
tískunni. Þetta er sá hluti outlets-
ins sem er eins og í almennum 
verslunum, en samt alltaf á lægra 
verði en sambærilegar vörur á 
þeim markaði. 

Hvaða verður í tísku núna í 
vetur og hvaða litir? „Svartur er 
vitaskuld alltaf vinsæll á veturna 
en sá litur sem verður hvað heit-
astur er karrígulur. Undanfarin 
ár höfum við séð mikið af dýra-
mynstrum eins og hlébarða-
mynstur og það mun halda áfram 

nema hvað snákamynstrið mun 
koma sterkt inn. Þá eru leggings 
að fjara út en víðari buxur að 
koma í staðinn. Þá verða harem-
buxur inni, fylltir hælar, stuttir, 
þröngir leðurjakkar og hring-
treflar svo eitthvað sé nefnt,“ segir 
Hlíf og auðvitað fæst þetta allt í 
Korpuoutlet.  

Útsölur og tilboð
Það er ekki nóg með að Korpu-
outlet bjóði mikinn afslátt held-
ur er það reglulega með útsölur, 
sérstök tilboð, götumarkaði og 

„tax free“ daga. „Við erum alltaf á 
tánum fyrir viðskiptavini okkar. 
Við viljum að þeir fái sem mest 
fyrir sem minnst. Við auglýsum 
gjarnan þessa daga en erum einn-
ig með Facebook-síðu þar sem við 
hvetjum fólk til þess að skrá sig 
til þess, einmitt, að fylgjast með 
þessum sérstöku afsláttum og 
tilboðum. Þar setjum við einn-
ig fleiri upplýsingar inn eins og 
þegar við erum að fá nýjar send-
ingar og taka á móti nýjum vörum 
en við tökum upp vörur á hverj-
um degi.“

Korpu-outlet 
er stærsta outlet landsins
Korpu-outlet við Korputorg er stærsti markaður landsins með fjölbreytt vöruúrval fyrir alla fjölskylduna. Það býður upp á 
vörur sem koma úr verslunum, vörur sem þar eru í umboðssölu og svo glænýjar vörur frá London og París.

Hlíf fer líka reglulega í innkaupaferðir til helstu stórborga hátískunnar og kaupir inn fyrir Korpuoutlet. „Við höfum farið til London á 
kaupsýningar og núna síðast fórum við til Parísar.” MYND/ANTON

ÓTRÚLEGT VERÐ Á LEVI´S
GALLABUXUM
Korpu-outlet flytur sjálft inn 
Levi´s gallabuxur frá Bandaríkj-
unum og getur því boðið þær 
á  9.995 kr. og 11.995 kr. en þetta 
er með lægsta verði sem þekkist 
á Íslandi. Buxurnar hafa verið 
einstaklega vinsælar hjá karl-
mönnum, enda fást öll nýjustu 
og flottustu sniðin. Þá hefur 
Champion-sportfatnaðurinn, sem 
hæfir karlmönnum en ekki síður 
konum og börnum, verið rifinn 
út en sem betur fer er von á stórri 
sendingu í næstu viku.

GERSEMAR Í SKÓM
Skóúrvalið er mikið í verslun 
Korpu-outlet og langir rekkar 
af skóm, bæði á börn, herra og 
konur. Konurnar hafa einstaklega 
gaman af því að skoða úrvalið og 
sérstaklega vinsælir eru hælaskór 
og stígvél. Nú nýlega kom stór 
sending frá París sem í leynist 
mörg gersemin. Það er aldrei að 
vita nema nýir jólaskór finnist þar.
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KORPUOUTLET, KORPUTORGI • Opið mánudag til laugardags frá 11 til 18 • Sunnudaga frá 12 til 18 • S. 578 9400

Mikið úrval af barnafatnaði!
Dömu, herra- og íþróttafatnaður fyrir alla fjölskylduna

Peysa
kr. 2.595

Pollagalli
kr. 4.995

Hettupeysa
kr. 2.595

Úlpa
kr. 5.995

Gallabuxur
kr. 3.595
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Joggingbuxur
kr. 2.595
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Outlet skór er lagersala með 
skó fyrir alla fjölskyld-
una og allt frá opnun hefur 

búðin notið mikilla vinsælda hjá 
tryggum hópi viðskiptavina sem 
fengið hafa þar skó við sitt hæfi á 
ótrúlega góðu verði. „Við opnuð-
um Outlet skó árið 2001, líklegast 
er þetta eitt elsta outlet í bænum,“ 
segir Árni Rudolf, annar eig-
endanna.  „Við bjóðum upp á mjög 
gott úrval á góðu verði. Við erum 
með skó fyrir alla, mikið af barna-
skóm, bæði léttum skóm sem eru 
vinsælir á vorin og fyrir skólann og 
eins stígvél og eitthvað af fóðruðum 
skóm. Þá erum við með herraskó, 
bæði hversdags og spari, en karl-
menn koma mikið til okkar. Þeim 
finnst þægilegt að fara bara beint 
í hillurnar, ná sér í skó til að máta 
og eru yfirleit snöggir að ákveða 
sig. Þeir eru minna fyrir það að láta 
stjana við sig og þjónusta,“ segir 
Árni og hlær. ,,Konurnar hins vegar 
taka sér betri tíma, enda hafa þær 
flestar áhuga og gaman af skóm. 
Við erum með mikið úrval af létt-
um kvenskóm, fallega spariskó eins 
og hælaskó og stígvél.“

Árni segir að á Outletinu fáist 
mörg þekkt vörumerki eins og 
Skechers, X18, Spot-on og Every-
one.   Reglulega berast nýjar vöru á 
Outletið en Skókaup ehf., sem rekur 
Outlet skó, er innflutnings og dreif-
ingarfyrirtæki sem selur skó um 
allt land. Oft verður eitthvað eftir 
af þeim skóm sem eru í dreifing 
og fara þeir þá í lagersöluna á Out-
let skór.  Við erum með mjög mikið 
úrval en í versluninni fást á milli 
400-500 vörutegundir. 

Árni bendir á að í Outlet skóm sé 
að lágmarki helmingsafsláttur frá 
búðarverði en hann geti alveg farið 
upp í 80 % þegar búið er að marg-
lækka verðin. „Ódýrustu skórnir 
sem við erum með eru á bilinu 500- 
1000 kr. og við erum með X18 skó 
á 1900 kr. Annað dæmi sem ég get 
tekið eru t.d. herraskór sem má fá 
á aðeins 7.900 kr. Stundum höfum 
við verið með tilboðsdaga en þeir 
eru þá auglýstir sérstaklega.“ 

Verslunin er opin alla virka daga 
eftir hádegi, frá 13-18 og á laugar-
dögum 12-16. „Fólk veit orðið vel af 
búðinni og það er nokkuð jöfn um-
ferð alla daga vikunnar.“ 

Nær 500 
tegundir af skóm
Eitt af best geymdu leyndarmálunum úti á Granda er 
Outlet skór á Fiskislóð 75 sem hefur verið opið í tíu ár.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 | Umsjónarmenn auglýsinga:  Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is s. 512 5462. | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

X18 skór. Verð 1.900 kr. 
Stærðir 36-41.

Svört stígvél. Verð 
3.900 kr..Stærðir 25-34.

RED kuldaskór. Verð 8.900 
kr. Stærðir 36-41.

Árni segir að 
í Outlet skóm 

fáist mörg þekkt 
vörumerki eins 

og Skechers, 
X18, Spot-on og 

Every-one.

MYND/VALLI

Hálsfestar og fleira skart.Barnaföt eru til í úrvali.Fatnaður og töskur fyrir kvenþjóðina fást á góðu verði.

„Þeir eru margir sem vilja ódýra 
vöru og við bjóðum hana,“ segir 
Stella Björg Kjartansdóttir í Mark-
aði Outlet á Laugavegi 83. Mark-
aðurinn hefur verið við lýði frá 
því í byrjun ágúst í sumar og að 
sögn Stellu Bjargar gengur hann 
vel, enda um fjölbreitt vöruval að 
ræða. „Við erum með Disney-fatn-
að sem er vinsæll og á góðu verði, 
til dæmis eru prinsessu- og Toy 
Story-úlpur á 4.900. Við erum með 
bæði hversdagsföt og fínni föt fyrir 
konur og stelpur, úrval af kjólum 
á 3.500, ermar á 1.790 og gollur í 
fimmtán til tuttugu litum á 2.500.“ 

Talsvert er til af leikföngum á 

Markaði Outlet á Laugavegi og 
kemur til með að verða mun meira 
fyrir jólin að sögn Stellu Bjargar. 
„Við verðum líka með alls konar 
gjafakassa með húðkremi og fleira. 
Það kemur allt í nóvember,“ segir 
hún.  

Sem verðdæmi nefnir Stella 
Björg Playboy-gallabuxur á 5.000, 
Playboy-boli á 2.500, töskur á 1.000 
krónur og eyrnalokka á 300. Hún 
tekur fram að alls ekki sé um úrelt-
ar vörur að ræða, enda berist send-
ingar þétt að utan, beint á markað-
inn. „Fólk á erindi hingað,“ segir 
hún. „Það er hægt að gera svo góð 
kaup.“ 

Fólk á erindi 
hingað
Markaður Outlet dregur að sér viðskiptavini sem vilja 
góða vöru á lágu verði, enda er hann í alfaraleið við helstu 
verslunargötu borgarinnar, nánar tiltekið á Laugavegi 83. 

„Hér er fjölbreytt vöruúrval,“ segir Stella Björg í Markaðinum Outlet á Laugavegi 83. MYNDIR/VALLI
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OPIÐ: Mánudaga - föstudaga: 11 - 18, laugardaga: 11 - 18, sunnudaga: 12 - 17  - erum á

DIESEL - ADIDAS - SPARKZ - SOLID - BRUUNZ BAZAAR - JUNK DE LUXE - MALENE BIRGER - NIKITA - MISS SIXTY - NÜMPH - MAVI - MATINIQUE - PAUL SMITH - MOMA   

SENDRA - BUNKER - G-STAR - MAO - MOSS - DKNY - BJÖRKVIN - TIGER OF SWEDEN - SAMSOE & SAMSOE - MIA - KILLAH - INWEAR - SISTERS POINT - JUST FEMALE   

SOAKED IN LUXURY - JOHN ZACK - PART TWO - RELIGION - BULLBOXER - AGAIN AND AGAIN - BRONX - IKKS OG FULLT AF FLEIRI FLOTTUM MERKJUM.

FAXAFENI 10 - s. 578 7977

Kaffiilmur, notalegt andrúmsloft og starfsfólk sem kappkostar að 
bjóða góða þjónustu tekur á móti þeim sem leggja leið sína í Out-
let 10 í Faxafeni 10. Þar er að finna merkjavöru frá helstu tískuvöru-

verslunum landsins og það nýjasta í dömu- og herrafatnaði frá London.
„Og ekki má gleyma því að hér er allt saman á mjög góðu verði,“ segir 

Kári Sverrisson, sem sér um verslunina ásamt Gunnari Þjóðólfssyni. Til 
marks um það nefnir hann að nú sé verðhrun í Outlet 10. „Við höfum 
lækkað verðið til að rýma fyrir nýjum vörum frá London og bjóðum þá 
vörur sem kosta allt niður í 500 krónur. Hér er dömu- og herrafatnaður 
ásamt fylgihlutum sem kosta sáralítið og til dæmis er hægt að fá Diesel-
gallabuxur á aðeins 4.000 og tvær saman á 7.000 krónur!“

Kári tekur fram að verðinu sé þó stillt í hóf allt árið um kring. „Við bjóð-
um upp á merkjavöru með allt að 70-80 prósenta afslætti. Hér eru til að 

mynda vönduð jakkaföt á 12.000 og kjólar á 5.000 krónur, sem kostuðu allt 
að 25.000 nýir út úr búð,“ upplýsir hann.

En hvaðan skyldu fötin koma? „Hluti kemur, eins og ég segi, beint að utan 
og hluti frá NTC og má þar nefna búðir eins og Company ś, Galleri 17, Kultur, 
GS Skór, Focus, Smash og Deres,“ svarar hann og segir gæði og fjölbreytt vöru-
úrval í fyrirrúmi. „Við gætum þess að hér sé hægt að fá allt frá hversdags-
klæðnaði, peysum og gallabuxum upp í fínni föt, kjóla og jakkaföt, á allar 
manngerðir og alla aldurshópa,“ segir hann og hvetur fólk að kíkja við í Faxa-
feni.

„Enda er það bara fyrstur kemur, fyrstur fær. Sem betur fer fáum við á 
móti reglulega nýja sendingu þar sem þetta er svona ótrúlega fljótt að fara 

og mjög gaman að upplifa hvað Íslendingar eru miklu ófeimnari við að spóka 
sig í outlet-verslunum nú en áður og blanda saman ódýru og dýru sem er þá 
annars staðar frá,“ segir Kári og getur þess að hægt sé að fylgjast með nýjum 
vörum og tilboðum á Facebook-síðu Outlet 10.

Merkjavara 
fyrir minna
Í Outlet 10 í Faxafeni fæst ný og nýleg merkjavara á góðu 
verði. Gæði og fjölbreytni í fyrirrúmi segir Kári 
Sverrisson, annar verslunarstjóra Outlet 10.

Gallajakki frá Diesel, 9.000 
krónur, buxur 4.194 krónur, 
bolur, 2.999 krónur, skór á 
5.000 krónur.

Úlpa á 4.000 krónur, ný peysa 
frá London á 4.194 krónur, 
nýjar buxur frá London á 
2.990 krónur og skór á 2.000 
krónur.

 Úlpa á 4.000 
krónur, skyrta á 
2.000 krónur og 
buxur á 5.390 
krónur.

Jakkaföt á 
12.000 krónur, 
skyrta á 4.000 
krónur og skór 
á 5.000 krónur.

Jakki á 5.000 
krónur, Diesel-
bolur á 2.000, 
buxur á 3.000 
krónur og skór á 
2.000 krónur.

Toppur á 
3.000 krónur, 
hlýrabolur á 
1.000 krónur, 
Diesel-galla-
buxur á 4.000 
krónur, skór á 
5.000 krónur 
og armbönd á 
1.000 krónur 
stykkið.

„Við bjóðum upp á merkjavöru með allt að 70-80 
prósenta afslætti,“ upplýsir Kári Sverrisson, sem 
sér um Outlet 10 ásamt Gunnari Þjóðólfssyni.
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CINTAMANI AUSTURHRAUNI 3
210 GARÐABÆ,  S. 533 3805
MÁN.–FÖS. 10–18,  LAU. 11–14

CINTAMANI BANKASTRÆTI 7
101 REYKJAVÍK, S. 533 3390
MÁN.–MIÐ. 10–18,  FIM. 10–21
FÖS. 10–19,  LAU. 10–18, SUN. 12-18

CINTAMANI KRINGLUNNI
103 REYKJAVÍK, S. 533 3003
AFGREIÐSLUTÍMI KRINGLUNNAR
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Megnið af okkar vörum er auðvitað 
Cintamani-vörur,“ segir Dagný 
Guðmundsdóttir framkvæmda-

stjóri um outlet-verslun Cintamani við 
Austurhraun 3 í Garðabæ. „Við erum aldrei 
með út sölur heldur fara vörur úr síðustu 
línu alltaf beint yfir í þessa verslun. „Við 
erum líka með ýmis önnur merki, til dæmis 
Asics-hlaupaskóna, sem eru þeir vinsælustu 
á landinu og eru til í öllum stærðum og gerð-
um, allt frá barnastærðum til karlmanna-
stærða, og sem hlaupaskór, handboltaskór 
eða fótboltaskór. Við erum líka með Casall-

íþróttafötin í miklu úrvali og öllum stærð-
um, ekki bara stærstu og minnstu stærðirn-
ar eins og algengt er á útsölum. Í lok næstu 
viku fáum við öll sýnishornin úr Cintamani 
sumar- og vetrar línunni, fjölbreytt úrval í 
öllum stærðum.“

Cintamani-vörurnar eru íslensk hönn-
un, en Dagný segir að öll fötin séu prófuð af 
útivistar fólki við íslenskar aðstæður áður en 
þau séu sett í framleiðslu. „Við fáum hann 
Harald jöklafara til að prófa jökla fötin okkar 
fyrir erfiðustu aðstæður, hlaupafólk til að 
prófa milligerðirnar og bara venjulegt fólk 

sem gengur á Esjuna og fer á Ægisíðuna að 
viðra hundinn sinn til að prófa léttustu lín-
una. Við erum í raun með alla flóruna af 
fötum og allt frá toppi til táar.“

Dagný segir verslunina ganga mjög vel 
og kúnnahópurinn sé alltaf að stækka. „Við 
erum með fastan kúnnahóp en hann er að 
stækka auk þess sem útlendingar koma 
mjög mikið til okkar, enda eru þeir duglegri 
en við Íslendingar við að leita uppi outlet-
verslanir. Margir þeirra eru fastir kúnnar í 
gegnum heimasíðuna okkar og þegar þeir 
koma til Íslands koma þeir hingað til að gera 

góð kaup.“ Og kaupin geta svo sannarlega 
verið góð því allar vörur í outlet-versluninni 
eru á 30-80 prósenta afslætti. Auk outlet-
verslunarinnar er verslun Cintamani í sama 
húsi í Austur hrauninu og einnig eru búðir í 
Kringlunni og Bankastræti. „Svo erum við 
auðvitað með netverslun líka,“ segir Dagný 
„og outlet-vörurnar eru líka fáanlegar þar. 
Þannig að allan ársins hring geturðu fengið 
vörurnar okkar úr síðustu línu á verulegum 
afslætti, annað hvort með því að koma til 
okkar í Austurhraunið eða versla í gegnum 
heimasíðuna www.cintamani.is.“

Útivistarfatnaður í sérflokki
Cintamani-útivistarfatnaðurinn hefur heldur betur slegið í gegn og ekki skemmir fyrir að allan ársins hring er hægt að kaupa vörurnar á 30-80 
prósenta afslætti í outlet-verslun fyrirtækisins eða í gegnum heimasíðuna www.cintamani.is.

„Við erum með fastan kúnnahóp en hann er að stækka auk þess sem útlendingar koma mjög mikið til okkar, enda eru þeir duglegri en við Íslendingar við að leita uppi outlet,” segir Dagný Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri 
Cintamani. MYND/VILHELM


