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Afmælishátíð í ZikZak
Skokkar og kjólar eru mjög áberandi í nýju vorlínunni sem ZikZak kynnir en af-
mælishátíð verslana ZikZak byrjar á morgun og stendur fram á mánudag. Í tilefni 
af afmælinu er mikið húllumhæ fram undan. Bylgjan verður í beinni á morgun 
ásamt Siggu Kling sem gefur gestum skemmtilegar gjafir. Fyrstu 30 sem versla 
fá veglegan kaupauka. Þá verður 20-50 prósenta afmælisafsláttur. ➛2

Þessi blómakjóll verður á 20% afslætti yfir afmælishátíðina og er þá verðið 4.792 krónur. Sigríður, annar eigandi ZikZak, ber hann glæsilega. 

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS

Lífið á frettabladid.is 
fjallar um fólk, tísku, 

menningu, heilsu 
og margt fleira.



Það stendur mikið til um 
helgina í ZikZak en blásið 
verður í afmælishátíðarlúðr-

ana í verslununum. Stutt er síðan 
verslunin í Kringlunni fékk nýtt og 
ferskt útlit og er stórglæsileg að sjá. 
Þá hefur ZikZak breytt áherslum 
og náð þannig betri hagræðingu 
svo vöruverð er enn lægra. „Það er 
okkur hjartans mál að geta boðið 
viðskiptavinunum fallegar vörur 
í öllum stærðum og á góðu verði, 
allar konur ættu því að geta fundið 
sér eitthvað fallegt hjá okkur. Þar 
sem við erum þekkt fyrir að veita 
framúrskarandi þjónustu þá erum 
við dugleg að gera breytingar sem 
viðskiptavinurinn hagnast á,“ 
segir Sigríður Ómarsdóttir, annar 
af eigendum ZikZak.

Það verður brjáluð stemming 
alla helgina, Bylgjan verður í 
beinni á morgun ásamt Siggu 
Kling sem gefur gestum skemmti-
legar gjafir. Fyrstu 30 sem versla 
fá veglegan kaupauka, sem í 
verður páskaegg frá Nóa Síríusi, 
bíómiði á The Wife frá Sambíó-
unum og hlýrabolur í lit að eigin 
vali. „Þeir sem hafa ekki tök á að 
nálgast kaupaukann þurfa ekki 
að örvænta, við ætlum í samstarfi 
við Sambíóin að bjóða 50% afslátt 
með kóðanum „ZikZak“ sem hægt 
verður að nota í afgreiðslu og á 
netinu, kóðinn gildir til 21. febrú-
ar,“ segir hún.

Á afmælishátíðinni verður 
kynnt glæný og glæsileg vorlína 
og býður ZikZak 20-50% afmælis-
afslátt af öllum vörum. Sigríður 
segir að skokkar og kjólar séu mjög 
áberandi í nýju línunni og þá eru 
falleg og björt munstur einkenn-
andi í ár. ZikZak heldur áfram að 
bjóða frábært vöruúrval í stærð-
unum 36-56 á góðu verði. „Versl-
unin okkar í Kringlunni hefur 
nýlega fengið nýtt og ferskt útlit og 
er hreint út sagt stórglæsileg – sjón 
er sögu ríkari. Við erum afar stolt 
af útkomunni og einnig viðskipta-
vinirnir okkar,“ bendir hún á.

ZikZak er einnig á Akureyri en 
Norðlendingar hafa tekið búðinni 
opnum örmum. Sú verslun er 
einmitt tveggja ára og verður 

ekki síðri afmælishátíð þar á bæ. 
„Akureyringar og nærsveitungar 
hafa kunnað virkilega vel að meta 
verslunina okkar þar, við ætlum 
einnig að gleðja gesti þar yfir 
hátíðina,“ segir Sigríður.

Þá er ár síðan ZikZak opnaði 
netverslun á www.zikzakverslun.
is sem hefur fengið glimrandi 
góðar viðtökur. Viðbótin hefur 
mælst vel fyrir og fer netverslunin 
ört vaxandi milli mánaða. „Þessi 
viðbót hefur gefið okkur enn betra 
tækifæri til að veita viðskipta-
vinum okkar framúrskarandi 
þjónustu. Það er alveg of boðslega 
gaman að sjá hvað margir nýta 
sér netverslunina. Á www.zik-
zakverslun.is geta viðskiptavinir 
okkar séð allt það vöruúrval sem 
verslunin hefur upp á að bjóða og 
allar helstu upplýsingar varðandi 
vörur okkar og þjónustu.“

Sigríður segir að verslunin ætli 
að gera vel við alla sem versla á 
www.zikzakverslun.is og bjóða 
20-50% afslátt af öllum vörum og 
ef verslað er yfir sjö þúsund krónur 
fylgir hlýrabolur með. „Nú geta 
allir kíkt á www.zikzakverslun.
is og skoðað og pantað öll okkar 
flottu afmælistilboð sem verða í 
boði yfir afmælishátíðina. Annars 
bjóðum við alla velkomna að kíkja 
til okkar og fagna afmælinu með 
okkur og upplifa frábæra stemm-
ingu. Við bjóðum 20-50% afslátt 
af öllum vörum yfir hátíðina og 
auðvitað eru afmælistilboðin 
fáanleg í báðum verslunum okkar, 
í Kringlunni og á Akureyri,“ segir 
Sigríður.

Sigríður í litríkum og glæsilegum kjól sem verður á 50% afslætti og mun 
kosta aðeins 2.490 krónur sem er ekki hátt verð fyrir jafn vandaða flík. 

Svarthvítur og sjóðandi og er að 
sjálfsögðu á 20% afmælisafslætti. 

Hlébarðamunstur er alltaf klassískt. Verður á 20% afslætti. 

Fallegur og töff, sérstaklega með 
hækkandi sól, á 20% afslætti. 

Nýja línan sem 
ZikZak býður 
upp á er mögn-
uð að sjá og 
ekki skemmir 
verðið. Þessi 
verður á 20% 
afmælisaf-
slætti.

Kjóll sem hæfir hvaða tilefni sem er. 
Verður á 20% afmælisafslætti. 

Grár og geggj-
aður og að 
sjálfsögðu á af-
mælisafslætti. 

Við erum þekkt 
fyrir að veita 

framúrskarandi þjón-
ustu og þá erum við 
dugleg að gera breyting-
ar sem viðskiptavinur-
inn hagnast á.

Framhald af forsíðu ➛
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Bílar 
Farartæki

 Bílar til sölu

YFIRTAKA Á LÁNI.
VW Up árgerð 2014 ekinn 80 þ.km 
Nýsk. 5/2014 Næsta skoðun 2020 
4 manna 5.dyra beinskiptur. Uppl. í 
síma 8920018

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Keypt
      Selt

 Til sölu

Humar, Ferskur Lax, Risarækjur 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,  

Skipholt 27, 105 
Upplýsingar í síma 782 8800

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Kennsla

Iðnaðarmenn Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir Ferðaþjónusta

Verslun og þjónusta

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir  

Sverrir í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Atvinna

 Atvinna í boði

BÍLSTJÓRI ÓSKAST Í 
SENDIBÍLAAKSTUR.

Hraustur, þjónustulundaður 
og íslenskumælandi með 

hreint sakavottorð. Fjölbreytt 
vinna,góður félagsskapur, nóg að 
gera. Meirapróf ekki nauðsynlegt.

Vinnan er tvískipt. Annars vegar að 
rúlla stæðum inn í matvörubúðir 
á höfuðborgarsvæðinu frá ca 6-9 

og hinsvegar tilfallandi vinna á 
sendibílastöð. Unnið er frá ca 6-17 
og þarf viðkomandi að geta skilað 

allavega 4 vöktum á viku og þar 
innifalin er önnur hvor helgi a.m.k. 

til hádegis.

Tilvalið fyrir ungan mann sem 
sem vill kynnast sendibransanum 
eða reyndari bílstjóra. Æskilegur 

aldur ca 25-55 ára. Öllum 
umsóknum svarað.

PS Að auki kemur til greina að 
ráða helgar og íhlaupa bílstjóra.
Frekari uppl. í s. 892 6363 og 

skutlari@gmail.com

Fasteignir

Atvinna

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Glæsileg 153 fm íbúð á efstu hæð
Bílskúr fylgir sem er á jarðhæð í húsinu
Rúmgott eldhús með útsýni
Suðursvalir

Verð :

57,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 13.feb. kl. 18:15 – 18:30

Breiðavík 21 
112 Reykjavík

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

leitar að ...

raðhúsi við Otrateig  
fyrir ákveðinn viðskiptavin

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til 
starfa.
Reynsla af sölu 
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi 
tölvupóst og ferilskrá á 
hannes@fastlind.is

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Stendur undir nafniStendur undir nafni

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum

Námskeið í samningatækni

hagvangur.is
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