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Fyrirtækjagjöfin í ár eru hinir eftirsóttu maskar frá Bláa lóninu sem nú fást allir fjórir saman  
í fallegri gjafaöskju. Lokkandi eru líka dekurpakkar úr nýju Home-línu Bláa lónsins. ➛2
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Flestir þekkja undursamlega 
maska Bláa lónsins. Þeir eru 
einkennandi fyrir staðinn og 

mikilvægur partur af upplifuninni.
„Maskarnir eru hluti af Blue 

Lagoon húðvörulínunni sem 
er byggð á áratuga löngu rann-
sókna- og þróunarstarfi,“ segir Ása 
Brynjólfsdóttir, rannsóknar- og 
þróunarstjóri Bláa lónsins.

„Í möskunum eru einstök virk 
náttúruleg efni, eins og Blue 
Lagoon jarðsjór sem inniheldur 
þörunga, kísil og fleiri steinefni 
sem unnin eru með sjálfbærum 
aðferðum,“ segir Ása.

Bláa lónið er fyrir löngu orðið 
þekkt fyrir lækningamátt sinn.

„Það sem gerir húðvörurnar jafn 
áhrifaríkaríkar og raun ber vitni 
eru einmitt hin einstöku virku efni 
jarðsjávarsins í lóninu,“ upplýsir 
Ása.

Náttúruleg fegurð
Gjafaaskjan inniheldur alla fjóra 

maska Bláa lónsins sem saman 
stuðla að náttúrulegri fegurð 
húðarinnar.
●  Kísilmaski – er ein þekktasta og 

vinsælasta húðvara Bláa lónsins. 
Hann djúphreinsar og styrkir 
efsta varnarlag húðarinnar.

●  Þörungamaski – endurnærir 
og eykur ljóma húðarinnar. 
Inniheldur hina einstöku Blue 
Lagoon þörunga sem rannsóknir 
hafa sýnt að viðhalda þéttleika 
húðarinnar.

●  Kornamaski – endurnýjar og 
jafnar áferð húðarinnar. Fín-
malað hraun hjálpar til við að 
hreinsa yfirborð húðarinnar á 
mildan hátt og hún verður mót-
tækilegri fyrir næringu og raka.

●  Rakamaski – er unninn úr stein-
efnaríkum jarðsjó Bláa lónsins. 
Hann er öflugur rakagjafi fyrir 
húðina. Maskann má einnig nota 
yfir nótt.

Heillandi heimilislína
Bláa lónið teflir nú fram glænýrri 
Home-vörulínu sem var þróuð 

sérstaklega fyrir The Retreat, hótel 
Bláa lónsins sem var opnað síðast-
liðið vor.

„Kósíkvöld innihalda oftar en 
ekki andlitsmaska, kertaljós og 
jafnvel baðsalt, en það er ein-
mitt hluti af nýju Home-línunni,“ 
segir Atli Sigurður Kristjánsson, 
markaðsstjóri Bláa lónsins.

Margra spennandi nýjunga er 
að vænta í Home-línu Bláa lónsins 
fyrir jólin, þar á meðal dýrindis 
handsápu og handáburðar í fal-
legum glerflöskum með pumpu.

„Því er um margt að velja í 
jólapakkann frá Bláa lóninu nú 
en mikilvægi þess að hugsa um 
vellíðan og heilsu starfsmanna er 
jólagjöf sem mun ávallt gleðja,“ 
segir Atli Sigurður.

Fæst í Bláa lóninu, í verslun Bláa 
lónsins á Laugavegi 15, í Flug-
stöð Leifs Eiríkssonar, Hreyfingu í 
Glæsibæ og vefversluninni blue-
lagoon.is. Allar nánari upplýsingar á 
bluelagoon.is

Í nýju Home-vörulínu Bláa lónsins er dásamlegt baðsalt, sjampó, hárnæring og 
húðsápa sem innihalda efnivið úr heilnæmum jarðsjó Bláa lónsins . 

Undurmjúk handsápa og handáburður úr nýju Home-línu Bláa lónsins.

Maskar Bláa 
lónsins eru falleg 
gjöf sem sýnir 
umhyggju um vel-
líðan og ánægju 
starfsfólks. 

Maskarnir fjórir frá Bláa lóninu er dýrðleg jólagjöf sem lofar ljúfu dekri og einskærri vellíðan þeirra sem njóta. Í þeim eru einstök virk og náttúruleg efni úr jarðsjó Bláa lónsins. MYNDIR/EYÞÓR

Framhald af forsíðu ➛
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Gjafakörfur

ÖskjurÖ

Sérmerktar öskjurSérmerktar öskjurKonfektkassar
Nóa konfekt á ríkan sess í hugum Íslendinga

og ekki að ástæðulausuog ekki að ástæðulausu.

Það er afskaplega gaman að fá glæsilega gjafakörfu með góðgæti
eins og ljúffengu súkkulaði til að gæða sér á eða bjóða öðrum.

Nýttu þér þessa einföldu og aðgengilegu aðferð til að minna á þig og færa gleði inn í tilveruna,
t.d. hjá traustum viðskiptavinum eða góðu starfsfólki.tarfsfólki. Sérmerkt sælgæti er einnig skemmtileg leiðSérmerkt sælgæti er einnig skemmtileg leið

til að efla viðskiptatengsl, til að bjóðaa á fundum eða senda góðum viðskiptavinum.

1 kg konfekt

Konfektöskjur Nóa Síríusar í sérmerktum umbúðum,
t.d. með merki fyrirtækis.t.d. með merki fyrirtækis.

Allar upplýsingar gefnar í þjónustuveri Nóa Síríus eða sendu fyrirspurn á noi@noi.is

ÖÖ

Blanda af ýmsu sælgæti í fallegri gjafakörfu.

Sérmerkt smástykkijjjjjjjj

Gott að gefa,
himneskt að þiggja



ÞÚ FÆRÐ GJAFAKORTIÐ Á ÞJÓNUSTUBORÐI SMÁRALINDAR OG SMARALIND.IS

GJAFAKORT SMÁRALINDAR

ÓTAL MÖGULEIKAR
Í EINUM PAKKA
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Eins og á mörgum vinnu-
stöðum breytist andrúms-
loftið og stemningin í 

Háskólanum í Reykjavík (HR) 
þegar aðventan nálgast. Starfs-
mannafélagið, sem heitir því 
lýsandi nafni HRess, stendur 
fyrir fjölmörgum skemmtilegum 
viðburðum vikurnar fyrir jól, í 
samstarfi við mannauðssvið, en 
félagið samanstendur af starfs-
mönnum úr flestum deildum og 
sviðum skólans að sögn Þórunnar 
Hildu Jónasdóttur, verkefna- og 
viðburðastjóra á markaðs- og sam-
skiptasviði HR og eins meðlims 
starfsmannafélagsins. „Á þessum 
tíma ríkir ákveðin eftirvænting 
innan veggja skólans þar sem 
önnin er að klárast. Jólaandinn 
svífur yfir vötnum í þessu fallega 
umhverfi sem við störfum í og þar 
sem jólahlaðborð starfsmanna er 
alltaf í lok nóvember gefur það 
pínu tóninn fyrir stemninguna í 
húsinu strax í upphafi desember-
mánaðar.“

Fjölbreytt dagskrá
Starfsmönnum skólans á svo 
sannarlega ekki eftir að leiðast á 

aðventunni enda fjölmargir við-
burðir skipulagðir hvert ár bætir 
Ragna Björk Kristjánsdóttir, upp-
lýsingafræðingur á bókasafni HR 
og formaður starfsmannafélags-
ins, við. „Það er mismunandi eftir 
árum hvað boðið er upp á en við 
gefum út jóladagatal yfir alla við-
burði mánaðarins. Í fyrra innihélt 

dagskráin m.a. skreytingakeppni, 
jólapeysudag og almennt jóla-
„hygge“. 
   Eins hafa starfsmenn sett upp 
handverks- og heimilisiðnaðar-
basar þar sem við seljum hvert 
öðru ýmsar hannyrðir og góðgæti. 
Þar er hægt að gera góð kaup fyrir 
jólin, bæði jólagjafir og jólagot-

terí. Eins höfum við fengið rit-
höfunda til að lesa upp úr bókum 
sínum fyrir okkur. Lagadeildin 
gaf út jólalagalista á Spotify og 
viðskiptadeildin tók að sér að 
smakka og gefa helstu jólabjórum 
ársins 2017 einkunn. Auk þess sá 
starfsmannafélagið um jólalega 
morgunstund til að koma fólki í 

gírinn fyrir jólahlaðborðið sem 
var þá seinna um kvöldið.“

Jólaballið er hápunkturinn
Svo fjölbreyttri dagskrá fylgir jafn-
an mikil gleði og eiga starfsmenn 
ýmsar skemmtilegar minningar frá 
þessum tíma segir Þórunn. 
   „Ýmislegt skemmtilegt gerist á 
þessum tíma og þá sérstaklega 
í hita leiksins við skreytinga-
keppnina þar sem metnaðurinn 
er mikill. Þar hafa starfsmenn t.d. 
stolið skrauti annarra deilda og 
fært yfir á sitt svæði. Deildarforseti 
einnar deildarinnar fórnaði sér og 
lék hlutverk jólatrés sem partur af 
skreytingum þeirrar deildar. Síðan 
voru ekki allir sammála eitt árið 
þegar upplýsingatæknisvið skólans 
ákvað að verðlauna sig fyrir bestu 
jólaskreytingarnar.“

Ragna segir góða þátttöku í 
jólaviðburðum hvers árs en hæst 
beri þó jólaballið sem haldið er 
fyrir börn starfsmanna. „Segja 
má að það sé lokaliður í jóladag-
skrá okkar og algjör hápunktur. 
Hópurinn kemur saman í Sólinni 
hér í HR þar sem er dansað í 
kringum jólatréð og sungið og 
að sjálfsögðu kíkja jólasveinar á 
hópinn með geggjaðar gjafir handa 
krökkunum. Svo er boðið upp á 
mandarínur, heitt kakó og smá-
kökur handa öllum.“

Engum leiðist vikurnar fyrir jólin
Það er engin hætta á að starfsfólki Háskólans í Reykjavík leiðist á aðventunni. Starfsmannafélag 
skólans, ásamt mannauðssviði, sér um árlega jóladagskrá þar sem fjölbreytnin ræður ríkjum.

Þórunn Hilda Jónasdóttir, verkefna- og viðburðastjóri, og Ragna Björk Kristjándóttir upplýsingasérfræðingur stija 
báðar í skemmtinefnd HR sem undirbýr jóladagskrána.

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 



Meira
sælkera

Jólapakki 3

19.999 kr

EiEiEinfnfnfalalaltt t aðaðaða pppananantatata
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í í sísíímamama 55636363-55-53333330 0 0 viviviv rkrkrka a dadadagagaga mmmililillilil 0008:8:8:0000000 oooogggg 1717171 :0:0:0000

Pakkarnir eru afgreiddir frá 10. desember.

Jólapakki 1 

21.999 kr

Hamborgarhryggur að lágmarki 2 kg, 
Hangikjöt að lágmarki 1,7 kg, Ibérico Paté,

Tengdamömmutungur Natural og með Sesam, 
Camembert Royal, Bleu d‘Auvergne, 

Prima Donna, Snowdonia Black Bomber, 
Hagkaup papriku & chili sulta, Hagkaup sultaður 

rauðlaukur, Ferrero Rocher.

Jólapakki 2

17.999 kr

Hamborgarhryggur að lágmarki 2 kg, Nautavöðvi, 
Fumagalli Prosciutto Di Parma, Ibérico Paté,

Tengdamömmutungur Natural og með Sesam, 
Camembert Royal, Bleu d‘Auvergne,

Prima Donna, Snowdonia Black Bomber, 
Höfðingi, Hagkaup papriku & chili sulta, 

Hagkaup sultaður rauðlaukur, Ferrero Rocher.

Íslensk Nautalund að lágmarki 1,1 kg, 
Nautavöðvi, Grafið Lambafile, 

Fumagalli Prosciutto Di Parma, Ibérico Paté,
Tengdamömmutungur Natural og með Sesam, 

Camembert Royal, Bleu d‘Auvergne,
Prima Donna, Snowdonia Black Bomber, 
Höfðingi, Hagkaup papriku & chili sulta, 

Hagkaup sultaður rauðlaukur, Ferrero Rocher



Við hjá Forlaginu erum afar 
stolt af útgáfu ársins og 
höfum fjöldann allan af 

bókum sem henta vel sem fyrir-
tækjagjafir, bæði stórar sem smáar, 
en að okkar mati er bók auðvitað 
besta gjöfin,“ segir Guðrún Norð-
fjörð, markaðsstjóri Forlagsins.

„Stórvirki ársins er Flóra Íslands. 
Það er ekki nokkur vafi á því. Þetta 
er sérlega vandað og fróðlegt rit 
um allar 467 tegundir íslensku flór-
unnar og byggist á áratuga vinnu 
höfunda sem eru meðal fremstu 
sérfræðinga landsins,“ segir Guð-
rún. „Bókin er aðgengileg fyrir alla 
og einstakar vatnslitamyndir eftir 
Jón Baldur Hlíðberg gera ritið að 
algjöru listaverki. Þetta er svona 
bók sem hvert einasta heimili þarf 
að eiga.

Matreiðslubækur eru líka alltaf 
vinsælar til gjafa, enda vilja allir 
borða góðan mat og flestir hafa 
gaman af því að elda. Í ár erum við 
með nýja bók eftir Nönnu Rögn-
valdardóttur, „Beint í ofninn“, sem 
inniheldur úrval einfaldra rétta 
fyrir fólk sem hefur lítinn tíma 
til að elda en vill samt borða vel,“ 
segir Guðrún. „Í bókinni eru einn-
ig ráð til að minnka matarsóun, 
nýta afganga og alls kyns annar 
fróðleikur. Svo verður Jóhanna 
Vigdís Hjaltadóttir líka með 
nýja matreiðslubók í ár sem ber 
titilinn „Hvað er í matinn?“, en þar 
leggur hún upp með vikuplan fyrir 
önnum kafnar fjölskyldur.

Sjaldan hafa verið gefnar út 
jafnmargar ljóðabækur og í ár. 
Við erum með fjórtán ljóðabækur 

á útgáfulista ársins og það er 
alltaf við hæfi að gefa ljóð,“ segir 
Guðrún.

„Hjá Forlaginu er úrvalið það 

gott að hér geta allir fundið bók við 
sitt hæfi,“ segir Guðrún. „Við bjóðum 
auðvitað upp á alla þjónustu og 
pökkum bókunum inn ef þess er 

óskað. Allar bækur eru líka að sjálf-
sögðu með skiptimiða, þannig að 
ef bókargjöfin hittir ekki í mark er 
auðvelt að fá aðra bók í staðinn.“

Úrval gjafabóka hjá Forlaginu
Forlagið hefur mikið úrval bóka sem henta sem fyrirtækjagjafir. Þar fást allar tegundir bóka, en það 
sem ber hæst í útgáfu ársins eru vandaðar matreiðslubækur, ljóðabækur og stórvirkið Flóra Íslands.

Guðrún segir að 
úrvalið sé svo 
gott hjá Forlaginu 
að þar geti allir 
fundið bækur við 
sitt hæfi.  
MYND/ANTON

Beint í ofninn eftir Nönnu Rögnvaldsdóttur inniheldur 
ýmsan fróðleik og úrval einfaldra rétta fyrir fólk sem 
hefur lítinn tíma til að elda en vill samt borða vel.

Flóra Íslands er stórvirki sem fjallar um allar tegundir ís-
lensku flórunnar. Hún byggir á áratuga vinnu sérfræðinga 
og er fagurlega skreytt með vatnslitamyndum.

Ekki gefa bara eitthvað, 
gefðu frekar hvað sem er.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Með gjafakorti Landsbankans er ekkert mál að 

velja rétta jólagjöf fyrir starfsfólkið. Þú ákveður 

upphæðina og sá sem þiggur velur gjöfina. 
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Sum fyrirtæki eru farin að 
huga að jólagjöfum starfs-
manna sinna strax á vorin 

og sumrin en flest eru þó að spá í 
þessu núna á haustmánuðum. Enn 
önnur koma til okkar korter í jól,“ 
segir Margrét Rós Einarsdóttir, 
sölustjóri heildsölu- og fyrirtækja-

Hvað ratar í jólapakkann er 
mismunandi enda úrvalið breitt. 
„Fyrirtæki hafa til dæmis verið 
að kaupa hjá okkur yfirhafnir og 
peysur sem við eigum til í miklu 
úrvali. Sumum vex í augum að spá í 
stærðum á starfsmenn og þá erum 
við með ýmsar lausnir. Til dæmis 
er hægt að kaupa sett af húfu og 
vettlingum í fallegum gjafapoka. 
Ein vinsælasta gjöfin þessa dagana 
er Gullfoss taskan okkar. Þetta er 
svokölluð helgartaska eða week-
end bag. Hún er fullkomin gjöf fyrir 
bæði dömur og herra sem hentar í 
helgarferðina, ræktina eða sundið.“

Gjafakortin einfaldasta 
lausnin

mjög vinsæl. „Fólk er afskaplega 
þakklátt að fá gjafakort því þá 
getur það komið og valið sér það 
sem því hentar. Bæði getur það sett 
upphæðina upp í dýrari flík eða 
keypt akkúrat fyrir upphæðina. 
Það er auðvitað langminnsta 
fyrirhöfnin fyrir fyrirtækin að gefa 
gjafakort en þau koma í fallegri 
öskju.“

Eitthvað fyrir alla
Margrét segist finna fyrir mikilli 

„Fólk er alltaf ánægt að fá fallega 
flík eða fylgihlut. Svo má geta 
þess að ef fyrirtækin merkja ekki 
gjöfina með lógói fyrirtækis er 
ekkert mál að koma og skipta í 
eitthvað sem hentar betur.“

Fólk er af mismunandi stærðum 
og gerðum. Geta allir fundið eitt-
hvað sem passar? 

Fólk er afskaplega 
þakklátt að fá gjafa-

kort því þá getur það 
komið og valið sér það 
sem því hentar.

Margrét 
Rós Einars-
dóttir, sölustjóri 
heildsölu- og  
fyrirtækjasviðs 

Gullfoss 
weekend-
bag er afar 
vinsæl gjöf 
til starfs-

Einnig er 
til úrval af 
bakpokum 
og húfum í 

fyrir ævintýragjarna

-

-
-

-

Úlpur, jakkar og peysur 
eru vinsælar jólagjafir 

„Við höfum verið að bjóða upp 
á stærri stærðir í ákveðnum vöru-
flokkum og því ættu flestir að geta 
fundið eitthvað,“ svarar Margrét.

Látlausar  
merkingar
Algengt er að fyrirtæki láti merkja 
fötin sem verið er að gefa og 

slíkt. „Þróunin hefur þó verið í 
þá átt að hafa merkingarnar lítið 
áberandi því mikið áberandi 
merkingar verða til þess að fólk 
forðast frekar að klæðast flíkunum. 

Það er vel hægt að koma fyrir litlu 
fallegu lógói á flíkum sem er jafnvel 
samlitt flíkinni.“

Fyrir borg og náttúru

sér um þrjátíu ára sögu. „Hér innan-
húss er því mikil reynsla og þekking 
bæði hvað varðar framleiðslu, 
hönnun og útivist. Fyrir fáum árum 
fórum við í gegnum mikla endur-
mótun á stefnu, tókum inn nýja 
hönnuði og mótuðum í hvaða átt 
við vildum fara. Í dag má segja að 

fyrir ævintýragjarna. Við hönnum 
föt sem hvetja fólk til að drífa sig út 
og ferðast óhindrað milli borgar og 
náttúru, hvernig sem viðrar.“

  



Flóra Guðlaugsdóttir, verslunarstjóri Frú Laugu við Laugalæk, er byrjuð að 
undirbúa aðventuna enda jólavörurnar að streyma í búðina. MYND/STEFÁN

Í Frú Laugu er mikið úrval af lífrænum og ljúfum olíum í fallegum 
flöskum en einnig er hægt að koma með eigin flösku og tappa á. 

Mandarínur koma með jólin til margra eins og litlar sólir og ekki 
verra ef þær eru lífrænar og eins ferskar og hægt er að hugsa sér.

Í versluninni Frú Laugu er mikið úrval af fjölbreyttri og gómsætri 
gjafavöru auk umhverfisvænna eldhúsnauðsynja. 

Frú Lauga hefur um árabil 
verið leiðandi verslun þegar 
kemur að gæðamatvöru en 

þar er einnig lögð áhersla á að 
bjóða lífrænt ræktaðar vörur og að 
eiga í góðu samstarfi við íslenska 
gæðaframleiðendur. Flóra Guð-
laugsdóttir er verslunarstjóri Frú 
Laugu.

„Þetta árið verðum við bara 
með einn jólapakka, jólapakka 
Frú Laugu þar sem við ætlum 
að leggja mestmegnis áherslu á 
íslenska framleiðslu og íslenska 
birgja,“ segir Flóra en tekur reynd-
ar fram að ekki sé loku fyrir það 
skotið að vel valdar vörur sem Frú 
Lauga flytur sjálf inn gætu slæðst 
með. „Frú Lauga er með úrval af 
lífrænum vörum og kýs yfirleitt 
lífrænar vörur fram yfir annað. 
Við erum þó líka í samstarfi við 
sælkeraframleiðendur bæði hér á 
landi og erlendis sem leggja ást og 
umhyggju í fyrsta flokks fram-
leiðslu og útvega okkur gæðavörur 
sem við bjóðum stolt upp á. Í 
jólapakkanum verður eins konar 
brot af því besta og að sjálfsögðu 
verður með bæklingur þar sem 
hægt er að nálgast upplýsingar um 
birgjana og vörurnar sem í honum 
verða. Við viljum að pakkinn 
verði eins konar upplifun fyrir 
fólk, ekki ósvipað því og að koma í 
búðina og fá upplýsingar beint frá 
okkur.“ Frú Lauga hefur frá upp-
hafi verið í samstarfi við marga 
helstu framleiðendur hollustu og 
lífrænnar matvöru á landinu. „Í 
jólapakkanum verður meðal ann-
ars vara frá framleiðendum eins 
og Móður Jörð, Íslandusi, Íslenskri 
hollustu, Rabarbíu og Fríðusúkku-
laði og svo ætlum við að vera með 
sérstaka jólaútgáfu af hinu sívin-
sæla Ástríks poppkorni sem gæti 
orðið með piparkökubragði,“ segir 
Flóra og er auðheyrilega spennt 
fyrir því síðastnefnda.

Að gefa mat í jólagjöf getur 
skapað vanda þar sem oft þarf að 
setja hluta gjafarinnar í kæli og 
þar af leiðandi fá slíkar gjafir ekki 
alltaf að fara undir jólatréð með 
hinum pökkunum. Flóra segir það 
ekki vera vandamál með jóla-
pakkann frá Frú Laugu. „Vert er 
að benda á að í þessum jólapakka 

eru bara þurrvörur,“ segir hún og 
bætir við: „Sem þýðir að hægt er 
að setja hann beint undir jóla-
tréð og njóta þess að opna hann á 
aðfangadagskvöld.“

Annar möguleiki til að gefa 
góða gjöf frá Frú Laugu á jólum 
er að velja í eigin körfu eða kassa 
beint úr búðinni og þar er að 
sjálfsögðu hægt að velja ferskvöru. 
„Við kaupum ferskvöru beint frá 
bændum en erum einnig með 
mikið úrval af íslensku græn-
meti auk þess sem við flytjum 

inn lífræna ávexti og grænmeti 
beint frá meginlandinu,“ segir 
Flóra en í versluninni er einnig 
hægt að fá mikið úrval af alls kyns 
vandaðri matvöru. „Að ógleymdri 
dásamlegri ólífuolíu sem fólk 
getur tappað á eigin flöskur.“ 
Þá verður einnig á boðstólum 
vönduð jólavara þegar nær dregur 
jólum. „Við flytjum sjálf inn alls-
konar skemmtilegar jólavörur frá 
Englandi og Ítalíu svo dæmi séu 
tekin,“ segir Flóra. „Það er mest-
megnis matvara eða þurrvara, alls 

konar skemmtilegar sultur, mauk, 
súkkulaði og sætindi frá úrvals 
framleiðendum sem láta sér mjög 
annt um vöruna.“

Flóra bendir enn fremur á að 
hægt sé að kaupa gjafakort. „Sem 
eru til dæmis frábær lausn fyrir 
fyrirtæki því þá getur starfsfólk 
komið sjálft og valið það sem því 
hugnast best úr því mikla úrvali 
sem finnst hjá okkur. Einnig má 
benda á að slík gjöf kallar ekki 
á flóknar, óþarfa umbúðir en 
það má geta þess að jólapakkinn 

okkar er í endurvinnanlegum og 
náttúruvænum umbúðum.“

Jólapakki Frú Laugu kostar 
12.900 krónur og áhugasamir geta 
fengið innihaldslýsingu senda til 
sín í tölvupósti. „Einnig erum við 
dugleg að setja inn nýjar vörur og 
sendingar á samfélagsmiðlana, svo 
sem Facebook-síðu Frú Laugu og 
Instagram. En svo er að sjálfsögðu 
alltaf langmesta upplifunin að 
koma beint í búðina á Laugalæk 
til að sjá hvað við höfum upp á að 
bjóða,“ segir Flóra að lokum.

Sérvaldar 
sælkeravörur í 
jólapakkann
Frú Lauga er með fjölbreytt úrval af vörum í jólapakk-
ann en einnig er hægt að kaupa jólapakka Frú Laugu, 
troðfullan af góðgæti sem smellpassar undir jólatréð.

Hér má sjá úrval af góðgæti frá íslenskum framleiðendum úr hágæða hráefni sem gæti endað í jólapakka Frú Laugu. 

 8 KYNNINGARBLAÐ  1 2 .  O K TÓ B E R  2 0 1 8  F Ö S T U DAG U RFYRIRTÆKJAGJAFIR



KYNNINGARBLAÐ  9 F Ö S T U DAG U R    1 2 .  O K TÓ B E R  2 0 1 8 FYRIRTÆKJAGJAFIR

Þegar kemur að fyrirtækja-
gjöfum eru verslanir Penn-
ans fremstar meðal jafningja 

enda bjóða þær upp á mjög mikið 
úrval fyrirtækjagjafa sem henta 
fyrirtækjum af öllum stærðum og 
gerðum segir Selma Rut Magnús-
dóttir, vörustjóri gjafavöru Penn-
ans. „Meðal vinsælla vöruflokka 
má nefna ferðatöskur sem eru 
alltaf vinsælar. Þar höfum við í 
gegnum árin unnið með þekktum 
og sterkum framleiðendum á 
borð við Delsey og Travelite. 
Einnig bjóðum við upp á sívin-
sæla hnetti í úrvali en þeir eru til 
í tveimur stærðum, með eða án 
ljóss og í nokkrum litum. Svo má 
nafna gjafavörur frá Vitra sem eru 

sígildar og tímalausar gjafir ásamt 
kubbaklukkunum og ýmissi ann-
arri gjafavöru af ýmsum stærðum 
og gerðum.“

Sígildar gjafir
Þrátt fyrir tískusveiflur í fyrir-
tækjagjöfum eru alltaf einhverjar 
gjafir sem eru sígildar ár eftir ár að 
sögn Selmu Rutar Magnúsdóttur, 
vörustjóra gjafavöru. „Fyrrnefndar 
töskur og hnettir eru í þeim flokki 
en einnig má nefna fallega gjafa-
penna og minnisbækurnar frá 
Paperblanks og Moleskine. Við 
bjóðum einnig upp á gott úrval af 
fartölvutöskum sem nýtast vel og 
fallegu vörurnar frá Palomar frá 
Ítalíu hafa svo sannarlega slegið 

í gegn. Pin the 
World veggteppin 
og Pin the Countr-
ies pappahnett-
irnir þykja bæði 
flottar og nyt-
samar gjafir sem 
eru til í nokkrum 
stærðum og verð-
flokkum.“

Mikið úrval
Það er því óhætt 
að segja að 
fyrirtæki af öllum 
stærðum finni eitt-

hvað við sitt hæfi hjá Pennanum. 
„Úrvalið er mjög mikið og fyrir 
vikið eru vörurnar á víðu verðbili. 
Svo er auðvitað sjálfsagt að leita 
tilboða þegar um mikið magn er 
að ræða. Fyrir utan mikið vöru-
úrval búa starfsmenn verslana 
okkar yfir mikilli reynslu og vöru-
þekkingu sem hjálpa til við valið á 

réttu gjöfunum. Við eigum einnig 
mikið úrval af umbúðapappír, 
hnotum, borðum og ýmsu öðru. 
Að lokum keyrum við pantanir til 
fyrirtækja sé þess óskað.“

Ekki bíða of lengi
Hægt er að skoða allar vörurnar 
í verslunum Pennans um land 

allt og á heimasíðunni www.
penninn.is. Einnig er hægt að hafa 
samband við sölufulltrúa í Fyrir-
tækjaþjónustu Pennans. Ég vil 
endilega benda forsvarsmönnum 
fyrirtækja á að vera ekki of sein 
að panta, sérstaklega ef um mikið 
magn er að ræða.“

Gjafirnar færðu í Pennanum
Verslanir Pennans bjóða upp á mikið úrval fyrirtækjagjafa sem henta öllum stærðum fyrirtækja. 
Þar má nefna ýmsar sígildar vörur sem lifa ár eftir ár en líka margar skemmtilegar nýjungar.

Litfagri fíllinn er frá Eames. MYND/EYÞÓR

Fuglarnir House Birds frá Eames eru smekkleg gjöf sem fara alls staðar vel. MYND/EYÞÓR Trévörurnar Wooden Doll frá Vitra setja skemmtilegan svip á rýmið. MYND/EYÞÓR

Selma Rut 
Magnúsdóttir, 
vörustjóri gjafa-
vöru Pennans, 
(t.v.) og Ásta 
María Karls-
dóttir viðskipta-
stjóri.MYND/
EYÞÓR

Gjafakort frá 
Pennanum 
getur líka verið 
þægileg lausn.

IT ferðataskan er ein 
sú léttasta í heimi.



Árni Esra Einarsson, markaðsstjóri Margt smátt með töskur sem eru vinsælar 
gjafir fyrirtækja til starfsmanna sinna.  MYND/ANTON BRINK

Svuntan er fallega hönnuð, úr leðri 
og grófu segldúksefni.

Vakúmtæki eru mikill þægindaauki 
fyrir þá sem elda með sous vide.

Vöruúrvalið er afar breitt 
hjá okkur þegar kemur að 
jólagjöfum til starfsmanna. 

Við vinnum með nokkur þemu, 
erum til dæmis með ýmislegt 
í ferðalagið líkt og ferðatöskur 
frá Samsonite og Cerutti, tösku-
vogir og slíkt. Bjóðum upp á ýmsar 
vörur sem nýtast fólki í ræktinni, 
eins og íþróttatösku, snyrtitösku, 
handklæði og drykkjarbrúsa og 
erum svo með ýmiss konar úti-
vistarfatnað, góðar dúnúlpur 
og jakka (skeljar),“ segir Árni 
Esra Einarsson markaðsstjóri 
og einn eigenda Margt smátt. 
Fyrirtækið hefur nærri þrjátíu 
ára reynslu á þessu sviði og því 
mikil þekking innanhúss þegar 
kemur að því að velja hentugar 
jólagjafir til starfsmanna. „Áhersl-
urnar eru breytilegar eftir árum. 
Til dæmis voru matarkörfur mjög 
vinsælar rétt eftir hrun en þeim 
hefur fækkað aftur síðustu ár.“

Tvö þúsund sous vide 
græjur
Í fyrra slógu sous vide 
eldunar græjurnar í gegn og 
tvö þúsund slíkar fóru í jóla-
pakka starfsmanna í gegnum 
Margt smátt. „Ég rakst á 
svona tæki á vörusýningu 
fyrir tveimur árum og fannst 
það mjög sniðugt enda er 
ég áhugamaður um elda-
mennsku. Á þessum tíma var 
þetta ekki komið á flug hér heima. 
Ég fann framleiðanda að góðu 
tæki en fannst við þurfa sérstöðu á 
þessum markaði og hafði því sam-
band við Ragnar Frey Ingvarsson 
sem er betur þekktur sem Læknir-
inn í eldhúsinu. Ég 
hafði frétt af því að 
hann væri áhuga-
maður um þessa 
eldamennsku. 
Hann var tilbúinn 
að koma með 
okkur í að þróa 
tækið, prófaði það 
og svo gáfum við út 
uppskrifta- og leið-
beiningabók sem 
fylgdi hverju tæki,“ 
lýsir Árni Esra.

Í kjölfar vin-
sælda sous vide 
græjunnar og 
farsæls sam-
starfs Margt 
smátt og 
Ragnars Freys 
var ákveðið 
að bæta í og 
bjóða upp á 
breiðari línu 
í eldhúsið. 
„Við ákváðum 
að bjóða upp á 
fjórar nýjar vörur, 
svuntu, kokkahníf, 
skurðarbretti og 
vakúmvél. Ragnar 
Freyr hafði sterkar skoðanir á 
hverri vöru og við reyndum að 
uppfylla allar hans óskir. Niður-

Hágæða 
jólagjafir fyrir 
starfsfólkið þitt
Margt smátt hefur langa reynslu af því að útvega jólagjafir 
fyrir fyrirtæki. Í fyrra var sous vide græjan, sem valin var 
með hjálp Ragnars Freys Ingvarssonar læknis, langvinsæl-
asta gjöfin. Í ár bætir Margt smátt um betur.

staðan er frábærar vörur sem eru 
nauðsynlegar á hvert heimili.“

Sjá um allt frá a til ö
Fyrirtæki geta útfært gjafapakkana 
að eigin óskum. „Suma sem gáfu 
sous vide tæki í fyrra langar nú 
að bæta við skurðarbretti, hníf og 
svuntu. Aðrir eru að gefa mat og 
vilja fá hníf og bretti með. Það eru 
í raun allar leiðir færar í þessu,“ 
segir Árni Esra. Starfsfólk Margt 
smátt tekur einnig að sér að pakka 
gjöfunum inn fyrir fyrirtækin sem 
fá pakkana tilbúna til afhendingar 
í fallegum jólapappír eða jólagjafa-
poka. „Við sjáum því um þetta frá 
a til ö og fyrirtækin losna við allt 

vesen og hausverkinn sem 
þessu fylgir.“

Margt smátt þjón-
ustar fyrirtæki af 
öllum stærðum og 

gerðum. „Við sjáum 
um fyrirtæki með 
fimm til tíu og upp 

í sjö hundruð 
starfsmenn. „Við 
settum okkur í 

samband við mörg 
stærri fyrirtæki landsins 
strax í vor en svo eru 
alltaf einhverjir sem 
fara íslensku leiðina og 
koma tíu dögum fyrir 

jól, við reddum þeim líka,“ segir 
Árni Esra glettinn. „Við bjóðum 
fyrirtækjum að koma til okkar í 
Margt smátt og skoða sýnishorn og 
fá ráðgjöf um hvað hentar.

Þegar fyrirtæki eru að hugleiða 
hvaða jólagjafir eigi að gefa starfs-
mönnum bendum við þeim oft á 
að í hugum þeirra sem fá gjöfina 
geti gjöfin verið mun meira virði 
en það sem fyrirtækin þurfa að 
borga fyrir hana. Sem dæmi þá 
kostar varan kannski 30 þúsund 
krónur út úr búð en fyrirtæki geta 
keypt hana hjá okkur á 10 þúsund 
krónur af því að varan er framleidd 
í meira magni og milliliðalaust.“

Nánari upplýsingar má nálgast á 
www.margtsmatt.is.

Brettið og hnífurinn voru hönnuð 
eftir óskum Ragnars Freys sem oft er 
kallaður Læknirinn í eldhúsinu.

Souse vide 
tækið frá 
Margt smátt fór 
inn á tvö þúsund 
heimili í fyrra.
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Samstarf þeirra Ragnars Freys og Árna hefur verið einstaklega gott og enduspeglast í frábærum vörum sem Margt smátt býður upp á fyrir jólin í ár.

Ragnar á stóran þátt í því sous 
vide æði sem reið yfir landið 
í fyrra. „Ég er líklega einn af 

fyrstu leikmönnunum sem fór að 
leika mér með sous vide tæknina 
en ég byrjaði að elda með slíku tæki 
fyrir fimm eða sex árum. Árni hjá 
Margt smátt kom að máli við mig 
fyrir rúmu ári. Hann hafði farið til 
Kína á vörusýningu og hafði fundið 
verksmiðju sem framleiddi mjög 
flott slík tæki. Hann bað mig um að 
prófa eitt. Ég fékk að pína tækið allt 
vorið í fyrra og sous vide-aði allan 
fjandann með því. Kom þá á daginn 
að þetta er hörkutæki,“ lýsir Ragnar 
sem skrifaði matreiðslubók og inn-
gangshefti fyrir byrjendur sem fylgir 
hverju tæki frá Margt smátt.

„Þar sem þetta gekk alveg stórvel 
fórum við að velta fyrir okkur hverju 
fleira fólk gæti þurft á að halda. Ég 
kom þá með hugmyndir að vörum 
sem mér finnst nauðsynlegar í eld-
húsum en það voru skurðarbretti, 
hnífur og góð svunta.“

Ragnar hafði mjög ákveðnar hug-
myndir um útfærslu og gæði. „Árni 
leyfði mér að komast upp með ýmsa 
stæla. Ég lét til dæmis hanna brettið 
upp á nýtt, því ég vildi hafa það af 
ákveðinni þykkt og að það hefði 
tvíþættan tilgang. Að hægt væri að 
vinna með aðra hliðina í eldhúsinu 
og hina hliðina til að bera fram á 
því steikina.“ Efnin í svuntuna valdi 
Ragnar líka en fyrir valinu varð 
leður og sterkt „canvas“ efni. „Þegar 
kom að hnífnum fengum við að 
velja hönnun hans, handfang, lógó 
og áferð. Ég er mikill áhugamaður 
um hnífa og safna þeim. Ég hafði 
því pínu fyrirvara á því að fá hníf frá 
Kína. Svo kom mér mjög skemmti-
lega á óvart hversu vel okkur fórst 
hönnun hans úr hendi því þetta er 
hörkuhnífur,“ segir Ragnar sem er 
ákaflega sáttur við útkomuna.

Ragnar á mikið safn eldhúsgræja 
en getur alltaf á sig blómum bætt. 
„Mér finnst til dæmis alltaf gaman 
að eignast nýja fallega svuntu þó ég 
eigi nokkrar slíkar fyrir. Þá er alltaf 
gaman að eignast falleg og góð verk-
færi.“

En óskar hann sér einhvers sér-
staks í jólagjöf? „Helst myndi ég vilja 
stórubrandajól í faðmi fjölskyld-
unnar. Mér finnst besta jólagjöfin að 
fá að elda fyrir fjölskyldu mína.“ En 
mun hann sous vide-a jólamatinn? 
„Ég gerði jólahangikjötið í fyrra, 
bæði í ofni og sous vide. Það verður 
sous vide-að héðan í frá því það 
reyndist alveg klikkað.“

Læknirinn fékk að komast 
upp með ýmsa stæla
Ragnar Freyr Ing-
varsson, Læknir-
inn í eldhúsinu, er 
mikill áhugamað-
ur um sous vide 
eldamennsku. 
Hann hefur unnið 
með Margt smátt 
að þróun vörulínu 
fyrir eldhúsið og 
valið nokkra hluti 
sem hann telur 
vera ómissandi í 
hvert eldhús. 
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Fyrir jólin fást fallegir jólapokar og flöskupokar úr textíl hjá Lín Design, skreyttir með jólasveininum. MYND/EYÞÓR

Lín Design er lífsstílsverslun 
þar sem vandaðar vörur og 
falleg hönnun er í fyrirrúmi. 

Fyrirtækjasviðið fer stækkandi 
með hverju árinu og stór sem smá 
fyrirtæki kjósa að velja vörur frá 
okkur í jólapakka starfsmanna 
sinna,“ segir Ágústa Gísladóttir, 
annar eigandi Lín Design.

Allt frá upphafi hafa fögur 
rúmföt verið eitt aðalsmerki Lín 
Design. „Rúmfötin hafa verið 
sérlega vinsæl til fyrirtækjagjafa. 
Þau eru úr hreinni pima-bómull, 
sem er ein sú vandaðasta sem 
hægt er að fá og öll litun er sam-
kvæmt Oeko-Tex stöðlum. Inn-
blástur að hönnuninni er sóttur í 
íslenska náttúru og gömul, íslensk 
mynstur. Við bjóðum einnig upp 
á rúmföt í smekklegum litum. 
Fyrirtæki velja gjarnan mismun-
andi rúmföt fyrir sitt starfsfólk 
svo jólapakkarnir séu ekki allir 
eins,“ segir Ágústa.

Sérhönnun að ósk fyrirtækja
Þá sérhannar Lín Design gjafa-
pakkningar fyrir stærri fyrirtæki, 
sé þess óskað, t.d. með hlýlegri 
kveðju til starfsmanna. „Allar 
pakkningar Lín Design eru vist-
vænar og við notum ekki plast. 
Rúmfötum er pakkað inn í 40x40 
púðaver þannig að hver og einn 

fær koddaver, sængurver og 
púðaver,“ segir Ágústa.

Dúnsængur- og koddar hafa 
einnig verið vinsælar jólagjafir, 
bæði til starfsmanna og viðskipta-
vina. „Hjá okkur er eingöngu 
notaður andardúnn í sængur og 
kodda,“ segir Ágústa.

Jólapokar með íslenska  
jólasveininum.
Helsta nýjung Lín Design eru 
fallegir flöskupokar úr textíl og 
skemmtilegir jólapokar úr striga, 
skreyttir með myndum og sögum 
af íslensku jólasveinunum.

„Gjafakortin okkar njóta líka 
mikilla vinsælda. Með þeim getur 
hver og einn keypt réttu gjöfina 
fyrir sig,“ segir Ágústa en hjá Lín 
Design fæst allt til heimilisins. „Við 
erum með franska gjafavöru, svo 
sem glös, diska og skrautmuni svo 
allir ættu að finna eitthvað við sitt 
hæfi.“

Lín Design tekur á móti fyrir-
tækjum í versluninni að Smára-
torgi 1 fyrir jólin og þar er farið 
yfir þarfir og óskir hvers og eins 
varðandi fyrirtækjagjafir.

Nánari upplýsingar fást í síma 
5332220, www.lindesign.is og á 
Facebook.com/lindesigniceland.

Fyrirtækjagjafir sem gleðja
Hjá Lín Design fást falleg rúmföt úr hágæðabómull, vistvænar dúnsængur og -koddar, útsaumuð 
handklæði og gjafapokar sem henta vel sem gjafir fyrir starfsmenn eða viðskiptavini fyrirtækja.

Engin ákveðin viðmiðunar-
fjárhæð er lögfest í þessu sam-
bandi. Í skattmati sem gefið er 

út árlega kemur fram að ekki skuli 
telja til tekna ýmsan viðurgjörning 
til starfsmanna, enda standi hann 
öllum starfsmönnum launa-
greiðandans til boða og árlegur 
kostnaður nemi ekki hærri fjárhæð 
en 130.000 kr. á hvern starfsmann. 
Hér getur til dæmis verið um að 
ræða kostnað vegna árshátíðar, 
jólagleði, starfsmannaferða og 
annarra álíka viðburða.

„Ríkisskattstjóri hefur ekki 
birt nein ákveðin fjárhæðarmörk 
sem verðmæti gjafa tæki mið af 
án þess að teljast til skattskyldra 
tekna viðkomandi, s.s. jólagjöf til 
starfsmanns. Litið hefur verið til 
framangreindrar fjárhæðar, þ.e. 
130.000 kr., í heildstæðu mati á 
öllum viðurgjörningi til starfs-
manna sem heimilt er að teljist 
ekki til skattskyldra tekna, þ.m.t. 
gjafir. Rétt er að taka fram að gjafir 
í beinhörðum peningum teljast 
alltaf til skattskyldra tekna launa-
manna,“ segir Elín Alma Arthurs-
dóttir, sviðsstjóri hjá RSK.

„Jólagjafir mega því ekki fara 
yfir 130 þúsund á ári án þess að 
litið verði svo á að um skattskyldar 

tekjur sé að ræða. Peningagjafir 
teljast hins vegar ætíð til skatt-
skyldra tekna starfsmanna og 
sama má segja um jólabónus. Ekki 
er talið algengt að jólagjafir til 
starfsmanna fari yfir þessa upp-
hæð. Engar beinar tölur eru til 
um það en oftast nær eru gjafir frá 

fyrirtækjum innan skynsamlegra 
marka og þess vegna ekki algengt 
að þær teljist til skattskyldra 
tekna,“ segir hún enn fremur.

Það eru engar beinar tölur um 
hvort algengt sé að fólk greiði 
skatta af dýrum gjöfum. Þar sem 
gjafirnar eru yfirleitt innan þeirra 

viðmiða sem sett eru er ekki 
algengt að þær teljist til skatt-
skyldra tekna.

Þegar margir starfsmenn slá 
saman í eina dýra gjöf er litið á 
hana sem tækifærisgjöf. „Eins og 
áður segir eru engar fjárhæðir 
lögfestar um það hversu verð-

mætar tækifærisgjafir megi vera og 
þannig undanþegnar skattskyldu. Í 
lögum er vísað til þess sem „gengur 
og gerist“ í þessum efnum. Óhætt 
er að segja að algengt sé að fólk 
slái saman í stórafmælisgjafir, 
fermingargjafir og aðrar sambæri-
legar gjafir. Þegar slíkar gjafir eru 
innan skynsamlegra marka verður 
almennt ekki talið að um skatt-
skyldar tekjur sé að ræða þótt 
verðmætið geti orðið töluvert.“

Banda má á að ýmis hlunnindi 
sem starfsmenn fá þarf að gefa upp 
til skatts. „Telja ber til tekna hvers 
konar gæði sem mönnum hlotnast 
og metin verða til peningaverðs 
og skiptir þá ekki máli hvaðan þau 
stafa eða í hvaða formi þau eru. Á 
það t.d. við um fatnað, fæði, hús-
næði, hvers konar fríðindi, greiðslur 
í vörum eða afurðum, svo og fram-
lög og gjafir sé verðmætið hærra en 
almennt gerist um tækifærisgjafir.

Þau gæði og hlunnindi, sem 
ekki hafa verið í krónum talin við 
afhendingu, skal meta til peninga-
verðs og telja þau til tekna á því 
verði. Skulu þau metin til tekna 
á gangverði eða markaðsverði á 
hverjum tíma nema við þau eigi 
sérstakt tekjumat, sbr. skattmat 
sem gefið er út árlega. Séu hlunn-
indi, eða annað sem telja ber til 
tekna, látin af hendi gegn greiðslu 
sem er lægri en skattmatið eða 
gangverðið skal telja mismuninn 
til tekna,“ segir Elín Alma.

Skattur ekki greiddur af 
gjöfum undir 130 þúsund
Ákveðnar reglur gilda um gjafir og ýmsan viðurgjörning til starfsmanna. Gjafir teljast til 
skattskyldra tekna einstaklinga samkvæmt ákvæðum þar að lútandi. Undanskildar eru þó 
tækifærisgjafir, enda sé verðmæti þeirra ekki meira en gengur og gerist um slíkar gjafir.
Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Venjulega eru jólagjafir til starfsmanna undir lágmarksviðmiðun skattsins. Hins vegar eru peningagjafir skattskyldar.
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TILVALIN JÓLAGJÖF 
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Krauma býður 
upp á hreinar og 
tærar náttúrulaug-
ar, frábæra slökun 
og góðan mat. 
MYNDIR/KRAUMA

Krauma er fyrir 
alla sem sem vilja 
njóta þess að vera 
í beinni snertingu 
við náttúruna, 
slaka á og endur-
næra líkama og 
sál.

Krauma hefur 
fimm misheitar 
laugar og eina 
kalda. Hrein-
leiki lauganna 
er tryggður með 
mjög miklu vatns-
rennsli.

Til að hámarka 
slökunina er 
gestum boðið að 
dvelja í hvíldar-
herbergi þar sem 
þeir geta slakað á 
við ljúfa tónlist og 
snark frá arineldi.

Krauma hefur 
veitingastað sem 
býður upp á ýmsa 
létta rétti. Allt 
hráefni er keypt 
frá bændum og 
fyrirtækjum í 
Borgarbyggð.

Í náttúrulaugum Krauma er 
hægt að baða sig í hreinu og 
tæru vatni sem kemur beint úr 

Deildartunguhver og njóta þess 
að upplifa slakandi umhverfi. Það 
er tilvalið fyrir bæði fyrirtæki og 
einstaklinga að gefa gjafabréf að 
þessari upplifun, sem gerir fólki 
kleift að gleyma amstri dagsins.

„Upplifun er góð gjöf sem hentar 
flestum og Krauma býður upp 
á upplifun sem er fyrir alla sem 
vilja njóta þess að vera í beinni 
snertingu við náttúruna, slaka á 
og endurnæra líkama og sál,“ segir 
Jónas Friðrik Hjartarson, fram-
kvæmdastjóri Krauma.

Hreinleiki og hámarks slökun
„Krauma eru náttúrulaugar við 
Deildartunguhver í Borgarfirði, 
vatnsmesta hver í Evrópu. Nátt-

úrulaugarnar innihalda hreint og 
tært vatn beint úr Deildartungu-
hver sem er kælt með vatni undan 
öxlum Oks,“ segir Jónas. „Við erum 
með sex laugar, fimm heitar með 
mismunandi hita og eina kalda. 
Engum sótthreinsandi efnum er 
bætt í vatnið, heldur er hreinleiki 
þess tryggður með mjög miklu 
vatnsrennsli í laugunum.

Það eru bara notuð ávöl og mjúk 
form við hönnun lauganna, sem 
skapar skemmtilega andstæðu við 
kassalaga hönnun bygginganna,“ 
segir Jónas. „Búningsklefarnir 
okkar rúma 100 manns og þar 
eru læstir skápar. Í klefunum eru 
rúmgóð snyrtiborð með stórum 
speglum og góðri lýsingu.

Til að hámarka slökunina er gest-
um boðið að dvelja í hvíldarherbergi 
sem er staðsett á laugasvæðinu, en 

þar er að finna þægilega legubekki 
þar sem þeir geta slakað á við ljúfa 
tónlist og snark frá arineldi,“ segir 
Jónas. „Krauma býður svo líka upp 
á tvö vatnsgufuböð og útisturtur, 
en gufan er mynduð með því að 
úða hveravatni inn í rýmin undir 
timburbekkjunum. Í gufuböðunum 
eru notaðar hágæða ilmolíur til að 
hámarka ánægju gesta.

Síðast en ekki síst erum við með 
veitingastað með fullbúnu eldhúsi 
í aðalbyggingunni, en þar bjóðum 
við upp á létta rétti ásamt kaffi og 
meðlæti,“ segir Jónas. „Staðurinn 
rúmar 70 manns í sæti og 60 á palli 
utandyra þegar veður leyfir. Lögð 
er áhersla á gott og ferskt hráefni 
sem er keypt frá bændum og 
fyrirtækjum í Borgarbyggð. Bæði 
laugarnar og veitingastaðurinn eru 
opin allt árið um kring.“

Besta vopnið gegn stressi
„Í ár ættu fyrirtæki að gefa starfs-
fólki sínu gjöf sem inniheldur 
slökun og góðan mat,“ segir Jónas. 
„Það er fátt betra til að vinna gegn 
stressinu og álaginu sem fer illa 
með okkur öll.

Við bjóðum upp á mismunandi 
gerðir af gjafabréfum,“ segir Jónas. 
„Það er hægt að fá bara aðgang í 
náttúrulaugarnar, aðgang í nátt-
úrulaugarnar með mat á veitinga-
staðnum inniföldum og svo er 
hægt að bæta við drykkjum eða 
leigu á handklæðum og sloppum.“

Allar upplýsingar um Krauma er á 
www.krauma.is eða í síma 555-
6066 og hægt er að senda póst á 
krauma@krauma.is til að fá frekari 
upplýsingar um gjafabréfin.

Náttúruleg næring  
fyrir líkama og sál
Náttúrulaugar Krauma innihalda hreint vatn úr Deildartunguhver og eru frábær staður til að slaka á 
og endurnæra líkama og sál. Upplifun af laugunum hjá Krauma er frábær gjöf sem hentar flestum.

Jónas Friðrik Hjartarson, fram-
kvæmdastjóri Krauma, segir að gjöf 
sem inniheldur slökun og góðan mat 
sé tilvalin fyrir starfsfólk fyrirtækja.



Á aðventunni er gott að gleðja 
samstarfsfélaga sína. Það 
má til dæmis gera með því 

að koma með heimalagað góðgæti 
á borð við ristaðar og kryddaðar 
hnetur. Margar slíkar uppskriftir 
er að finna víða á alnetinu en hér 
er ein með rósmaríni og chili.

700 g blandaðar hnetur, ósaltaðar
og óristaðar
¼ bolli ólífuolía
¼ bolli ferskt rósmarín, fínsaxað
4 tsk. sjávarsalt
½ tsk. cayenne-pipar
¼ tsk. chili-flögur

Blandið öllum hráefnum saman 
í stóra skál. Hellið hnetum á ofn-
plötu með bökunarpappír og 
dreifið vel úr þeim. Bakið í 180°C 
heitum ofni í 15 mínútur eða þar 
til hneturnar eru ljósbrúnar og 
ristaðar.

Góðgæti gleður 
vinnufélagana

Um árabil hefur Rann-
sóknar setur verslunarinn-
ar valið jólagjöf ársins og 

þar kennir ýmissa grasa. Ávaxta- 
og grænmetispressa var jólagjöf 
ársins 2006. Árið 2007 var GPS 
staðsetningartæki valin jólagjöf 
þess árs en íslensk hönnun tók 
við toppsætinu árið 2008. Árið 
eftir hrun, 2009, voru andleg 
málefni í forgrunni og jákvæð 
upplifun valin jólagjöf ársins. 
Íslenska lopapeysan trónaði á 

toppnum árið 2010 og leyndist í 
mörgum jólapakkanum. Tæknin 
tók svo við af lopanum því árið 
2011 voru spjaldtölvur valdar 
jólagjafir ársins. Tónlistin var í 
fyrirrúmi árið eftir en lífsstíls-
bækur nældu sér í toppsætið 
árið eftir, 2013. Árið 2014 var 
nytjalist í fyrirrúmi en tæknin 
ýtti henni út af borðinu 2015 
og þráðlausir hátalarar eða 
heyrnartól leyndust í mörgum 
jólapökkum.

Andleg málefni og íslensk lopapeysa

Hvað ætli verði 
fyrir valinu 
sem jólagjöfin 
2018? 

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

10 – 18  virka daga
11 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

Vandaðar gjafir gleðja góða starfsmenn
Við hjá Húsgagnahöllinni hjálpum þér að finna réttu gjöfina fyrir starfsmanninn þinn. 
Hjá okkur er úrval af fallegum og vönduðum vörum frá þekktustu hönnuðum heims.

Kíktu á husgagnahollin.is eða komdu og fáðu ráðgjöf  hjá starfsfólki okkar. 
Minnum einnig á okkar vinsælu gjafakort – gefðu hvað sem er!
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Fyrirtækjagjafir hafa marga 
kosti og það er mikilvægt að 
fyrirtæki sýni starfsfólki sínu 

þakklæti til að byggja upp virðingu 
og ánægju, enda vinnur ánægt 
starfsfólk betur.

Þegar fólk fær gjöf finnst því 
að framlag þeirra sé vel metið og 
það sé tekið eftir því. Það eykur 
starfsánægju og starfsanda og þetta 
bætir frammistöðu starfsfólks, sem 
skilar þá auknum verðmætum 
fyrir fyrirtækið. Þannig græða allir.

Flottar fyrirtækjagjafir geta líka 
gert fyrirtæki meira aðlaðandi sem 
vinnustað. Það dregur að hæft nýtt 
starfsfólk og ýtir undir tryggð við 
fyrirtækið. Þetta minnkar starfs-
mannaveltu, sem getur kostað 
fyrirtæki mikla peninga og auka 
vinnu. Þær gefa starfsfólki líka þá 
tilfinningu að þau séu ekki bara 
hluti af fyrirtæki, heldur samfélagi 
eða hóp sem borgar sig að halda 
tryggð við.

Fyrirtækjagjafir eru því einföld 
og góð leið til að ýta undir jákvætt 
starfsumhverfi, sýna starfsfólki að 
það sé mikils metið og fjárfesta í 
starfsmannahópnum.

Mikilvægi 
fyrirtækjagjafa

Fyrirtækjagjafir hafa marga góða 
kosti. NORDICPHOTOS/GETTY



Jól í skókassa er alþjóðlegt 
verkefni sem felst í því að 
gleðja börn sem lifa við 

fátækt, sjúkdóma og erfiðleika 
með því að gefa þeim jólagjafir. 
Gjafirnar eru settar í skókassa og 
til þess að tryggja að öll börnin 
fái svipaða jólagjöf er mælst til 
þess að ákveðnir hlutir séu í 

hverjum kassa. Sendar hafa verið 
gjafir frá Íslandi frá árinu 2004 
en KFUM og KFUK standa fyrir 
verkefninu. 

Skókassarnir verða sendir til 
Úkraínu og meðal annars dreift á 
munaðarleysingjaheimili, barna-
spítala og til barna einstæðra 
mæðra sem búa við sára fátækt.

Gott að gefa af sér
Starfsmannafélög bralla ýmislegt í aðdraganda jóla. Þó konfektið gleðji getur einnig verið gleði-
legt að gefa af sér. Hvernig væri að setja saman nokkra kassa fyrir verkefnið Jól í skókassa?

Hvernig á að ganga frá skókassanum?

Finnið tóman skókassa og pakkið honum inn í jólapappír. Athugið að 
pakka lokinu sérstaklega inn þannig að hægt sé að opna kassann.
Ákveðið hvort gjöfin sé ætluð fyrir strák eða stelpu og fyrir hvaða aldur: 
(3-6), (7-10), (11-14) eða (15-18). 
Setjið 500-1.000 krónur í umslag og leggið efst í kassann. Peningurinn er 
fyrir kostnaði sem fylgir verkefninu. 
Lokið kassanum með því að setja teygju utan um hann.

Gjafir í skókassana
Í kassann skal setja a.m.k. einn hlut úr hverjum eftirtalinna flokka:

 Leikföng, t.d. litla bíla, bolta, dúkku, bangsa eða jó-jó. Athugið að láta 
aukarafhlöður fylgja rafknúnum leikföngum.

 Skóladót, t.d. penna, blýanta, yddara, strokleður, skrifbækur, liti, lita-
bækur eða vasareikni.

 Hreinlætisvörur. Óskað er eftir því að allir láti tannbursta, tannkrem 
og sápustykki í kassann sinn. Einnig má setja greiðu, þvottapoka eða 
hárskraut.

 Sælgæti, t.d. sleikjó, brjóstsykur, pez, tyggjó eða karamellur.
 Föt, t.d. húfu, vettlinga, sokka, trefil, bol eða peysu.

Tekið er á móti skókössum 
í húsi KFUM og KFUK við 
Holtaveg 28 alla virka daga kl. 
9 til 17. Síðasti móttökudagur 
verkefnisins er laugardagurinn 
10. nóvember 2018 kl. 11 til 
16 á sama stað. Nánar á www.
kfum.is/skokassar/
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Gefðu 
góðan 
hrygg 
um 
jólin

GJAFAKORT 
KÍRÓPRAKTORSTOFU 
ÍSLANDS

Til að losna við verki þarf 
að komast að og leiðrétta 
orsökina fyrir þeim. 

Gjafabréf Kírópraktorstofu 
Íslands er ávísun á faglega 
greiningu út frá heilsufarssögu, 
stafræna myndgreiningu 
ef þarf og kortlagningu á 
virkni og vanvirkni vöðva eða 
hreyfivillum ásamt faglegri 
ráðgjöf um framhaldið.

koma í bakið á þér.
Hryggurinn þinn er grunnur 
að góðri heilsu.

Kírópraktorstofa Íslands · Sporthúsinu Dalsmára 9-11· Kópavogi · Sími 527 2277 · www. kpi.is

Útbúum gjafakörfur og hægt 
er að fá sérmerkingar

eftir þínum óskum

Kíktu á úrvalið - www.urta.is
og hafðu samband - urta@urta.is - 4701300

SÉRHÆFUM OKKUR Í ÍSLENSKRI MATARGJAFARVÖRU

Hafið samband við fako@fako.is





Kristín Ýr Bjarnadóttir hefur yfirumsjón með ostakörfugerðinni hjá MS.

Ostar eru frábærir í tæki-
færis- og jólagjafir og sívin-
sælir á veisluborðið. Falleg 

gjafa karfa með úrvali af bragð-
góðum íslenskum ostum og öðru 
góðgæti er gómsæt gjöf sem gleður 
í aðdraganda jólanna. MS býður 
upp á fjölbreytt ostakörfuúrval þar 
sem allir geta fundið eitthvað við 
sitt hæfi, en körfurnar fást í ýmsum 
stærðum og gerðum. „Í öllum körf-
unum eru mygluostar úr Dölunum 
í aðalhlutverki, t.d. Camembert og 
Kastali og þeim fjölgar eftir því sem 
körfurnar stækka,“ segir Kristín Ýr 
Bjarnadóttir sem hefur yfirumsjón 
með ostakörfugerðinni. „Stærri og 
veglegri körfurnar innihalda enn 

fremur aðra bragðgóða osta eins og 
Auði, Gullost og Óðals-Tind, ásamt 
kjöti og sælgæti og er óhætt að segja 
að þær hafi verið mjög vinsælar hjá 
íslenskum fyrirtækjum undanfarin 
ár.“ 

Kristín bendir á sérstaka nýjung 
sem fyrst var boðið upp á í fyrra en 
um er að ræða ostakörfugjafabréf 
sem gerir fyrirtækjum og almenn-
ingi kleift að gefa körfur sem við-
takendur geta svo pantað og sótt 
þegar þeim hentar, hvort sem er 
fyrir eða eftir jól. „Gjafabréfunum 
hefur verið vel tekið,“ segir Kristín, 
„enda hafa viðskiptavinir okkar þá 
val um það hvenær þeir vilja gæða 
sér á ostaveislunni sinni.“ 

Til viðbótar er hægt að bæta við 
lítilli hnífaöskju, sem inniheldur 
tvo fallega ostahnífa, í allar körfur. 
Sölumenn MS eru boðnir og búnir 
við að aðstoða viðskiptavini sína 
við val á körfum og þá er einnig 
hægt að setja saman sínar eigin 
körfur. „Við höfum það að leiðar-
ljósi að í öllum körfunum, óháð 
stærð þeirra, er hugað sérstaklega 
vel að því að úrval osta og með-
lætis sé fjölbreytt og að ostarnir 
parist vel saman á ostabakka,“ 
segir Kristín að lokum og bendir 
áhugasömum á vef MS, ms.is, en 
sérstakur jólakörfuvefur verður 
opnaður þar þegar nær dregur 
jólum.

Ostakörfur og 
gjafabréf sem gleðja
Gómsætar tækifæris- og jólagjafir til starfsmanna og við-
skiptavina. MS býður upp á fjölbreytt og girnilegt osta-
körfuúrval þar sem allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi.

Veldu milli sjö mismunandi karfa og bættu við 
annarri matvöru, víni eða g jafavöru. Við sjáum 
um pökkunina þér að kostnaðarlausu.

Frábær jólag jöf til viðskiptavina eða starfsmanna. 
Kíktu á ms.is - einfalt og fljótlegt. 
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Gómsætar jólagjafir
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VIÐ HÖNNUM
GJÖFINA FYRIR ÞIG

LANGAR ÞIG AÐ GLEÐJA 
SAMSTARFSFÓLK ÞITT EÐA 
VIÐSKIPTAVINI EN VEIST EKKI HVERNIG?

GEFÐU UPPLIFUN 
Í ÖSKJU ÓSKASKRÍN ER 

FRÁBÆR GJÖF VIÐ 
ÖLL TÆKIFÆRI

Kynntu þér úrvalið á www.oskaskrin.is
Sendu okkur fyrirspurn á info@oskaskrin.is 

eða sláðu einfaldlega á þráðinn til okkar í síma 577 5600

BRÚÐKAUP SÆNGURGJAFIR STARFSLOK VIÐSKIPTAVINIR

JÓLAGJAFIR ÞAKKLÆTI FYRIR 
VEL UNNIN STÖRF

SÉRMERKJUM 
ÓSKASKRÍN 
MEÐ LOGO 

FYRIRTÆKJA

STÓRAFMÆLI

HVATAGJAFIRSUMARGJAFIR



Heimabakaðar biscotti með 
pistasíuhnetum og möndl-
um henta vel til að gleðja 

samstarfsmenn á aðventunni.

375 g hveiti
2 tsk. lyftiduft
¼ tsk. salt
4 msk. smjör
225 g sykur
3 stk. egg
2 stk. vanilludropar eða vanillu-
sykur
100 g pistasíuhnetur
100 g möndlur

Mælið og blandið hveiti, lyftidufti 
og salti saman í skál. Hrærið sykur 
og smjör saman í hrærivél.
Bætið eggjum við, einu í einu og 
hrærið vel á milli. Bætið vanillunni 
saman við. Hellið hveitiblöndunni 
saman við smjörsykurinn og 
hrærið vel saman. Saxið hnetur og 
möndlur rétt aðeins og blandið 
þeim saman við deigið. Setjið 
bökunarpappír á bökunarplötu, 
skiptið deiginu í 3 hluta og setjið 
hvern hluta á plötuna.
Mótið hvern hluta í 15-20 cm 
langan hleif sem er um 2 cm á 
þykkt og þrýstið aðeins á hann. 
Hleifurinn mun stækka aðeins í 
ofninum. Penslið með léttþeyttu 
eggi og stráið örlitlum sykri yfir.
Bakið í miðju ofnsins í 23-27 mín. 
Takið út og látið kólna. Lækkið 
hitann í 150 °C. Þegar hleifarnir 
hafa kólnað eru þeir skornir á ská 
í 1-2 cm þykkar sneiðar sem eru 
lagðar aftur á plötuna og bakaðar 
áfram í u.þ.b. 30 mínútur eða þar 
til orðnar gylltar.
Heimild: gottimatinn.is.

Jólaglaðningur  
í vinnunni

Um-
hverfis-

vænar 
umbúðir 

eru ein leið 
til umhverfis-

verndar.

Að velja gjafir handa starfs-
mönnum stórra fyrirtækja 
getur reynst flókið, einkum 

nú á dögum þegar umhverfis-
sjónarmið ættu að ráða för í flestum 
ákvarðanatökum. Það þarf þó ekki 
að vera flókið að láta umhverfis-
sjónarmiðin ráða. Það má til dæmis 
velja einfaldar og umhverfisvænar 
umbúðir, sleppa sellófani og plasti 
eins og kostur er og nota tækifærið 
og hafna slíkum umbúðum frá 
seljendum. Þá eru gjafakort góður 
kostur þar sem þau krefjast ekki 
stórra umbúða og fólk getur sjálft 
valið gjöfina eftir því hvað það 
vantar og langar í. Einnig er hægt að 
velja gjöfina með tilliti til umhverf-

isins, til dæmis með því  
að skipta við umhverfis-

vænan framleiðanda. Að 
lokum er hægt að nýta 

tækifærið og gefa í 
kolefnisjöfnunar-
sjóð fyrir hönd 
starfsmanns svo 

viðkomandi 
geti ferðast án 

samvisku-
bits allt 
næsta ár!

Umhverfisvænar 
fyrirtækjagjafir

Jólin 2018 ber aðfangadag og gamlársdag upp á mánudag 
og því lenda allir hátíðisdagarnir á virkum dögum og gott 
frí í vændum hjá mörgum. Þó verða tveir virkir vinnu-

dagar á milli jóla og nýárs, sem margir sjá í hillingum sem 
aukafrí til að njóta heima í faðmi fjölskyldunnar, að sofa út, 
líta yfir farinn veg og til framtíðar, hitta vini, maula konfekt 
og lesa jólabækurnar í glitrandi jólaljósunum. Aukafrídagur 
um hátíðarnar er því kærkominn bónus eða fyrirtækjagjöf til 
starfsfólksins, hvort sem hann verður leystur út á gamla eða 
nýja árinu.

Frí í jólagjöf Það er eitthvað 
svo yndislegt við 
frídagana heima á 
milli hátíða.

Við hjá Epal hjálpum þér að velja réttu 
gjöfina fyrir þig og þitt starfsfólk.

-  Mikið úrval af vandaðri vöru

-  Góð verð og tilboð gerð eftir óskum

-  Frí innpökkun og möguleiki að skipta vöru

Epal hefur boðið upp á faglega 
þjónustu og gæða vörur í 40 ár

Nánari upplýsingar veitir Iðunn 
í síma 568 7733 eða idunn@epal.is

Gefðu gjöf 
frá frægustu 
hönnuðum 
heims
Harpa / Skeifan 6 / Kringlan / Laugavegur 70 / 5687733 / www.epal.is
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