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Kynningarblað Gjafakort, matargjafir, gjafavara, leynivinir og uppákomur.
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Fyrirtækjagjafir

ÍSLENSK HÖNNUN Í PAKKANN
Íslenskir vöruhönnuðir eru ótrúlega frjóir allan
ársins hring en margir koma einmitt fram með nýjar
vörur í kringum jólin. Það er hrikalega smart að gefa
starfsmönnum íslenska hönnun; hvort sem um er að
ræða nytjahluti eða skraut.
Um leið er hægt
að styrkja íslenska
framleiðslu sem fæstir
hafa á móti.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 5125427
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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Einstakar vörur
fyrir sælkera
Kokkarnir bjóða upp á mikið úrval af gjafakörfum sem eru bæði staðlaðar og
hægt að sérpanta. Þeir laga mikið af vörunum sjálfir en körfurnar eru
troðfullar af alls kyns sælkeravörum og eitthvað fyrir alla í þeim.

K

okkarnir veisluþjónusta bjóða upp á níu stærðir af gjafakörfum. „Þetta eru sælkerakörfur og
við lögum mikið af matvælunum í þeim sjálfir.
Við gerum allar sósurnar og mest allt af meðlætinu.
Svo erum við í samstarfi við ítalskan mann sem býr
hér á landi um að gera allar pylsur fyrir okkur,“ segir
Rúnar Gíslason, yfirmatreiðslumaður hjá Kokkunum.
„Við erum bæði með tilbúnar körfur og svo getur
fólk sérvalið vörur í þær. Meðal þess sem leynist í sælkerakörfunum frá okkur og við gerum sjálfir er villibráðarpaté, cumberlandsósa, rauðlaukssulta, sem
er ný vara hjá okkur í ár, valhnetuhunang og salami
með rósapipar en við erum þeir einu sem notum
þessar salami í körfurnar. Þetta er einungis brot af
því sem við erum að bjóða og þetta eru vörur sem fólk
fær ekki annars staðar.“
Verðið á körfunum frá Kokkunum er á breiðu bili,
frá 4.000 krónum og allt upp í 30.000. „Þegar komið
er upp í stóru körfurnar er þetta orðinn mikill lúxus.
Í þeim er yfirleitt eitthvað vín og mikið af sælkeravörum svo sem gæsalifur, andalifur, hamborgarhryggur, hangikjöt, fjórir til fimm erlendir
ostar, súkkulaði, parmaskinka, reyktur lax
og blínis. Í þessum körfum er í raun allt úrvalið frá okkur í mjög vönduðum umbúðum,“ segir Rúnar.
Kokkarnir hafa boðið upp á sælkerakörfur frá árinu 2003 og eru því orðnir nokkuð reynslumiklir í þessari þjónustu. „Þetta hefur verið
mjög vinsælt í gegnum árin
enda sniðug gjöf þar
sem allir geta fundið eitthvað sem
þeim líkar í körfunum. Auðvitað
hafa komið sveiflur í þessu eins og

Rúnar Gíslason yfirmatreiðslumaður hjá Kokkunum segir
gjafakörfu frá fyrirtækinu vera góða og girnilega gjöf. MYND/ANTON

öðru eftir að hrunið varð. Fólk hefur haldið
áfram að kaupa körfurnar en hefur ef til
vill aðeins slakað á lúxusnum enda var
hann orðinn gríðarlegur á tímabili. Í
dag hafa gæðin í raun aukist en verðið er almennt lægra.“
Kokkarnir eru til húsa að Funahöfða 7. Frekari upplýsingar
má finna á vefsíðunni www.
kokkarnir.is, í síma
5114466 eða gegnum tölvupóst
á kokkarnir@
kokkarnir.is.

Glaðningur í leyni
Aðventan er misannasamur tími á vinnustöðum. Álagið getur aukist
margfalt þessar vikur og vinnudagurinn lengst meira en góðu hófi gegnir.
Því ættu starfsmenn að leggjast á eitt við að gera aðventuna notalega.
Leynivinur í vinnunni er stórsniðugur leikur til að brjóta upp strangan dag.

L

e y n iv i na lei k u r i n n fer
þannig fram að nöfn allra
starfsmanna í deildinni
eru skrifuð á miða og þeir brotnir vel saman ofan í krukku. Hver
starfsmaður dregur eitt nafn og
er þar með orðinn leynivinur
viðkomandi. Hlutverk leynivinarins er að gleðja vin sinn á einhvern hátt á hverjum degi fram
að jólum án þess að vinurinn átti
sig á hver er að verki.
Glaðningurinn þarf ekki að
felast í gjöfum heldur má koma
á óvart með skemmtilegum uppákomum. Síðasta vinnudag fyrir
jól er svo ljóstrað upp um hver
var leynivinur hvers og fagnað á
kaffistofunni.

Glaðningurinn þarf ekki að vera gjöf.
Skemmtilegar uppákomur koma einnig
NORDICPHOTOS/GETTY
á óvart.

Nokkrar tillögur að glaðningi frá leynivini:
● Mættu snemma og skreyttu skrifborð vinarins svo blikkandi seríur bíði hans þegar hann mætir í vinnuna.
● Taktu að þér verkefni sem vinurinn er með á sinni könnu
og skilaðu því tilbúnu á borðið að morgni.
● Komdu með heitt súkkulaði á brúsa
að heiman og láttu rjúkandi kakóbolla með rjóma bíða vinarins eftir
fund.
● Sendu vininum jólakveðju í útvarpinu
og fáðu óskalag með.
● Bakaðu smákökur og feldu þær í
skúffu eða skáp vinarins.
● Semdu við yfirmanninn og fáðu frí
fyrir vininn eftir hádegið.
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Áhersla á
góða hönnun
Gjafafélagið Valfoss sérhæfir sig í vönduðum
vörum frá þekktum framleiðendum þar sem
áreiðanleiki og fyrsta flokks hönnun er í fyrirrúmi.

ENNEMM / SÍA / NM54459
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Draumagjöfin
Gjafakort Smáralindar

V

ið höfum sérhæft okkur
í gjöfum til fyrirtækja til
margra ára og bjóðum
mikið úrval af íslenskri og erlendri hönnunarvöru,“ segir Eva
Rós Jóhannsdóttir, eigandi Gjafafélagsins Valfoss.
Meðal vörumerkja sem Valfoss
býður upp á eru Rosendahl, Erik
Bagger, Eva Solo og Menu en Eva
segir gjafir sem nýtast til heimilisins alltaf njóta vinsælda. „Við leggjum áherslu á að bjóða breitt úrval
sem hentar í gjafir til starfsmanna
og viðskiptavina fyrirtækja. Það
bætast við nýjungar á hverju ári
frá þeim aðilum sem við skiptum
við. Til viðbótar höfum við boðið
upp á fjölbreyttar matargjafir þar
sem lögð er mikil áhersla á fyrsta
flokks gæði og fjölbreytileika. Frá
árinu 2008 höfum við einnig lagt
áherslu á íslenska hönnunarvöru
og fyrirtæki hafa í auknum mæli
valið íslenska hönnun í jólapakkann til starfsmanna. Við pökkum
öllu inn og sjáum um dreifingu og
vöndum allan frágang. Þó að við
pökkum inn mörg þúsund gjöfum
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Gerðu

gjafakortið
persónulegra með
merki fyrirtækins
á kortin
kortinu

Eva Rós Jóhannsdóttir, eigandi GjafaMYND/STEFÁN
félagsins Valfoss.

fyrir jólin þá er lögð natni í hvern
pakka,“ segir Eva.
„Úrvalið hjá okkur er breitt svo
að fyrirtæki geta alltaf fundið eitthvað sem hentar í hverju tilfelli.
Auðvitað er misjafnt hjá innlendu
aðilunum hversu mikinn lager viðkomandi hefur en við höfum aldrei
lent í vandræðum. Það er alltaf gott
að fyrirtæki gangi sem fyrst frá
pöntunum en gott er að vera búin
að ganga frá vali á jólagjöfunum
fyrir 20. nóvember.“
Nánari upplýsingar er að finna á
heimasíðu fyrirtækisins: www.valfoss.is eða í síma 5528400.

Gjöf sem gleður
sem gleður alla aldurshópa og sparar
fyrirtækinu þínu bæði tíma og fyrirhöfn.
Hver og einn getur fundið sína draumagjöf
í einni af fjölmörgum verslunum Smáralindar.
Pantaðu gjafakortin á þjónustuborði
Smáralindar, í síma 528 8000 eða með
því að senda tölvupóst á netfangið
thjonusta@smaralind.is.

smaralind.is Opnunartímar: Virka daga 11-19 Fimmtudaga 11-21 Laugardaga 11-18 Sunnudaga 13-18

Jólastund með
vinnufélögunum

A

Mikilvægt er að andinn sé góður á vinnustaðnum.
Þetta á sérstaklega við um jól og aðrar hátíðir þegar
mikið er að gera hjá fólki. Margar leiðir eru fyrir fólk
að hafa gaman saman.

lgengt hefur verið um jól að
fyrirtæki gefi starfsmönnum sínum jólagjafir til að
gleðja þá og fjölskyldur þeirra.
Gjafirnar eru eins misjafnar og
þær eru margar og einnig misveglegar. Heyrst hefur af fyrirtækjum
sem gefa raftæki eða fatnað upp á
mörg þúsund krónur en önnur láta
konfektkassann duga.
Forsvarsmenn fyrirtækja geta
gert ýmislegt annað til að gleðja
starfsmenn sína á hátíðarstund en
að gefa þeim gjafir. Hér á eftir fara
nokkrar hugmyndir sem eiga það
sameiginlegt að þær þjappa starfsfólkinu saman og efla starfsandann.

Jólahlaðborð
Ferð á jólahlaðborð er orðin hefð
í mörgum fyrirtækjum. Flestum
finnst gaman að fara út að borða
og margir veitingastaðir eru farnir
að bjóða upp á veglegar skemmtanir í tengslum við hlaðborðin. Við
þetta tækifæri er líka upplagt að
vera með pakkaleik þar sem hver

Gaman er að halda jólaball þar sem börn
starfsfólks fá að hitta jólasveininn og
dansa í kringum jólatré. NORDIC PHOTO/GETTY

Það þjappar starfsfólkinu saman að
hittast utan vinnutíma og gera eitthvað
skemmtilegt.

tekur eina gjöf með sér og fær eina
í staðinn.

heimsókn og dansi með börnunum í kringum jólatréð og leysi þau
út með smágjöfum. Þetta skapar
skemmtilega fjölskyldustemningu
og gaman fyrir starfsfólk að hitta
börn samstarfsfélaganna.

Morgunverðarfundur
Auðvelt er að breyta daglegum
fundum í hátíðlegan hitting með
því að bjóða upp á girnilegar og
jólalegar veitingar. Malt og appelsín, piparkökur, randalínur, smákökur og jafnvel heitt kakó lyftir
anda starfsmanna og kemur öllum
í jólagírinn.

Jólaball fyrir börnin
Mörg fyrirtæki halda jólaball fyrir
fjölskyldur starfsmanna sinna. Þá
er algengt að jólasveinninn kíki í

Bíóferð
Það gæti verið gaman að brjóta
upp á hversdagsleikann og gera
eitthvað saman sem er ekki endilega tengt jólunum. Bíóferð er
ágæt hugmynd sem er alls ekki svo
flókin. Jafnvel væri hægt að finna
mynd sem væri jólaleg ef ætlunin
er að blása jólaandanum í brjóst
starfsmanna.
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Hughrif Hörpu
Láttu fara vel um þig í miðborg Reykjavíkur, upplifðu kvöld með
Sinfóníuhljómsveit Íslands eða Íslensku óperunni og kynntu þér Hörpu.

Í

Nýr brunnur kostar 180.000 kr. en hægt er að kaupa gjafabréf fyrir 6.000 kr.
MYND/ÚR EINKASAFNI

Geiturnar eru
vinsælastar
Hjálparstofnun kirkjunnar hefur í nokkur ár boðið
fyrirtækjum að kaupa gjafabréf í stað hefðbundinna
jólagjafa. Hægt er að velja úr 37 gjafabréfum og
rennur peningurinn beint í vel skilgreind verkefni.

F

yrirtæki og stofnanir hafa
frá árinu 2007 getað keypt
gjafabréf frá Hjálparstofnun kirkjunnar í stað þess að gefa
starfsmönnum hefðbundnar
jólagjafir. Hægt er að velja úr 37
ólíkum gjafabréfum sem spanna
frá 1.600 til 180.000 króna en dýrasta gjafabréfið dugar einmitt
fyrir einum brunni. Bjarni Ólafsson, verkefnastjóri hjá Hjálparstofnun kirkjunnar, segir hugmyndina að gjafabréfunum hafa kviknað á sínum
tíma þegar starfsmenn
hjálparstofnunarinnar reyndu að finna nýjar
leiðir til að fjármagna
starfið. „Þessi hugmynd
kom fram enda hafa
systursamtök okkar gert
svipaða hluti. Þannig
gefst einstaklingum og
fyrirtækjum kostur á að Gjafabréf
senda peninga í ýmis vegna geitar.
þörf verkefni víða um
heim ásamt kveðjum frá Íslandi.
Útfærsla okkar á vefnum okkar er
síðan okkar hugmynd en þar geta
einstaklingar og fyrirtæki gengið
frá kaupum gjafabréfanna.“

Ólík tilefni
Að sögn Bjarna eru geiturnar vinsælastar en gjafabréf til söfnunar brunna seljast einnig mjög vel.
„Geitur eru mjög nytsamleg dýr
en hægt er að kaupa eina geit á
3.200 kr. Þær nýtast mjög vel til
að bæta lífsgrundvöll fólks og
eru mjög gagnlegar. Geitur gefa
mjólk og þeim fjölgar hratt. Það
er hægt að selja þær og einnig er
hægt að nýta taðið úr þeim sem
áburð í grænmetisgarða. Þannig
verður þetta hringur sem myndast sem ef lir lífsaf komu fólksins.“ Nýr brunnur kostar 180.000
kr. eins og fyrr segir en hægt er að
kaupa vatnsgjafabréf fyrir 6.000
kr. sem hugsað er sem hlutdeild
í brunni. Þegar nógu mörg bréf
hafa verið keypt safnast saman
í einn brunn. Gjafabréfin eru
seld allt árið og henta fyrir mörg
önnur tilefni en jólagjafir að sögn

„Gjafabréfin eru seld allt
árið og henta fyrir mörg
önnur tilefni en jólagjafir,“ segir Bjarni Ólafsson,
verkefnastjóri hjá Hjálparstofnun kirkjunnar. MYND/GVA

Bjarna. „Gjafabréfin
hafa til dæmis verið
keypt í tengslum við afmæli, útskriftir og einnig minningarkort þannig að þau
eru í sölu allt árið.“

Innanlandsaðstoð í boði
Bjarni segir hvert og eitt gjafabréf
útbúið út frá verkefnum hjálparstofnunarinnar. Svo þegar peningar safnist saman fari þeir
beint í viðkomandi verkefni. „Ef
gjafabréf í tengslum við geit er
keypt fara þeir peningar í kaup
á geit og engu öðru. Hjálparstofnunin er líka með gjafabréf
í tengslum við innanlandaðstoð.
Þar má til dæmis nefna framtíðarsjóðinn sem hjálpar illa stöddum nemendum v ið greiðslu
skólagjalda í framhaldsskólum.“
Stærstur hluti þeirra fjármuna
sem Hjálparstofnun kirkjunnar
safnar með sölu gjafabréfa rennur til verkefna í Eþíópíu, Úganda,
Malaví, á Indlandi auk verkefna
á Íslandi. „Starfsmönnum fyrirtækja gefst kostur á að fylgjast
með framvindu verkefnanna í
ársskýrslum okkar en hún inniheldur nákvæma sk ýrslu um
hvert verkefni.“ Nánari upplýsingar má finna á gjofsemgefur.is.

vetur kynnir Harpa – tónlistarog ráðstefnuhúsið í Reykjavík
skemmtilega og spennandi nýjung sem nefnist „Hughrif Hörpu“.
„Um er að ræða gjafapakka fyrir tvo
sem inniheldur miða í annaðhvort
Íslensku óperuna eða á tónleika
með Sinfóníuhljómsveit Íslands,
nótt á Icelandair Hótel Reykjavík
Marina, kvöldverð á Kolabrautinni
í Hörpu, skoðunarferð um húsið
og að sjálfsögðu stæði í bílakjallara Hörpu,“ útskýrir Anna Margrét Björnsson, kynningarfulltrúi
Hörpu. Anna bætir við að þau vonist til þess að fólk á höfuðborgarsvæðinu nýti sér þetta frábæra tilboð.
„Vestanhafs er mjög vinsælt að pör
fari í svokallað „staycation“ en það
er frí án þess að langt sé farið. Þetta
er auðvitað stórskemmtileg gjöf
fyrir fólk sem vill rómantíska upplifun og komast aðeins í burtu frá
hversdagsleikanum.“ Einnig býður
Harpa upp á hefðbundin gjafakort
sem gilda sem inneign á hvaða tónleika sem er í húsinu.
Anna segist líka búast við því að
fólk utan höfuðborgarinnar nýti sér
gjafapakkann til að gefa einstaka
upplifun í Hörpu og njóta alls þess
sem miðborg Reykjavíkur hefur
upp á að bjóða. „Við höfnina hefur
sprottið upp fjöldi skemmtilegra
verslana, kaffihúsa og veitinga-

Gjafapakkinn, sem er fyrir tvo, inniheldur miða í Íslensku óperuna eða á Sinfóníutónleika, nótt á Icelandair Hótel Reykjavík Marina, kvöldverð á Kolabrautinni í Hörpu og
skoðunarferð um húsið.

staða sem er gaman að skoða. Með
þessum gjafapakka getur þú komið
þér vel fyrir í hjarta miðborgarinnar og nýtt daginn vel í miðbænum
á meðan bíllinn getur beðið í hlýjunni í Hörpu. Svo bíður þín dýrindis málsverður á Kolabrautinni
á fjórðu hæð Hörpu með útsýni yfir
borgina, tónleikar í Eldborg og loks
uppábúið rúm á glæsilegu hóteli.“
Nánari upplýsingar um „Hughrif
Hörpu“ er að finna á www.harpa.
is eða í miðasölu Hörpu 528 5050.

Anna Margrét segir viða vinsælt að pör
fari í svokallað „staycation“ en það er frí án
þess að langt sé farið. Hughrif Hörpu er
dæmi um slíkt frí.
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Gjafakort gleðja alla
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Það gleður ekki bara starfsmanninn heldur alla fjölskyldu
hans að fá í jólatré í jólagjöf og þar að auki skemmtiferð í
jólaskóginn til að höggva saman draumatré fjölskyldunnar.

Gjafakort Smáralindar er fullkomin gjöf vinnuveitanda til starfsmanns. „Í
Smáralind eru 80 rekstraraðilar. Gjafakortin gefa því fólki færi á að velja sína
eigin draumagjöf úr fjölda verslana,“ segir Guðrún Margrét Örnólfsdóttir,
markaðsstjóri Smáralindar.

G

jafakort Smáralindar hafa
notið mikilla vinsælda,
bæði hjá fyrirtækjum og
einstaklingum, undanfarin ár
enda kjörin leið til þess að tryggja
að allir fái eitthvað fallegt og nytsamt. „Fólk hefur þá val og frelsi til
að kaupa það sem það langar í eða
vantar. Í Smáralind eru 80 rekstraraðilar; ýmsar verslanir, veitingastaðir, skemmtigarður og bíó
þar sem allir ættu að finna eitthvað
við sitt hæfi,“ segir Guðrún Margrét
Örnólfsdóttir.
Gjafakort Smáralindar er rafrænt kort, eins og debetkort, með
fyrirframgreiddri upphæð. Starfsmaður fær svo kortið að gjöf og
getur notað innistæðuna að eigin
vild í verslunum Smáralindar.
Hægt er að fylgjast með innistæðu
kortsins á heimasíðu Smáralindar, með því að stimpla inn númer
þess eða með því að hringja á
þjónustuborð Smáralindar. „Við
höfum margoft heyrt sögur af því
að gjafakortið hafi létt undir með
fólki fyrir jólin og jólaundirbúninginn. Margir kaupa sér það sem þá
langar í en aðrir kaupa gjafir fyrir
ættingja eða jafnvel jólamatinn.
Sveigjanleiki gjafakortsins er því

Með gjafakorti geta starfsmenn keypt það sem hugurinn girnirst.

mjög mikill.“
Hægt er að
merkja kortin með vörumerkjum fyrir-tækja sem gerir
ir
gjöfina frá fyririrtækinu persónunulegri. „Þessa þjónustu
jónustu veitum við að kostnaðarlausu.
stnaðarlausu.
En gott er að hafa nokkurra
daga fyrirvara fyrir sérmerkingar, sérstaklega ef um mikið magn
er að ræða.“
Gjafakortin koma nú í nýjum
búningi þar sem búið er að end-
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urhanna útlit þeirra. „Við vildum gera þau persónulegri
p
og fallegri og létum því endurhanna þau. Kortin
urh
kom öll í fallegu
koma
um
umslagi
en f y rir
1100 krónur er hægt
aað kaupa fallega
g
gjafaöskju
sem er
þá mei
meira eins og pakki.“
Gjafkort Smáralindar
Sm
er hægt
að nálgast á þjónustuborði Smáralindar á annarri hæð, eða með því
að hafa samband í síma 5288000
eða með tölvupósti á thjonusta@
smaralind.is.

Skógarhögg og samvera
Jólatré eru jafn ómissandi og hangikjöt á íslenskum jólum. Margir
vinnuveitendur tryggja ár eftir ár að ljúffeng hangikjötsangan fylli
hvern krók og kima á jólaskreyttum heimilum starfsfólks síns og
ávallt kærkomin búbót. Önnur nytsamleg jólagjöf er skógarhöggsferð með vinnufélögum og fjölskyldum þeirra í aðdraganda jóla.
Víða er tekið á móti hópum til að arka um jólatréskóga landsins í
leit að hinu fullkomna tré til að prýða stofuna heima. Stemningin í
skóginum er jólaleg og vissulega vel þegið að fá jólatré í jólagjöf frá
vinnunni. Börn elska ferð í jólaskóginn og minningin verður sveipuð töfraljóma í hugum starfsfólksins um ókomin ár. Ómissandi
glaðningur fyrir ferðalangana er nóg af heitu súkkulaði, þeyttum
rjóma, piparkökum og smurðum samlokum.

KEMUR ÚT 27. NÓVEMBER

JÓLAGJAFA

HANDBÓKIN
Meðal efnis
í blaðinu:

Bókið auglýsingar
tímanlega:

Jólaljósin, kökur, sætindi, skraut, föndur, matur,
borðhald, jólasiður og venjur.

Benedikt Freyr
Jónsson
Benni@365.is
S: 512 5411

Elsa Jensdóttir
ElsjaJ@365.is
S: 512 5427

Jónína María
Hafsteinsdóttir
Jmh@365.is
S: 512 5473

Sverrir Birgir Sverrisson
Sverrirbs@365.is
S: 512 5432
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STEINDÓR GRÉTAR JÓNSSON
Hvað fékkst þú í jólagjöf frá þínum
vinnuveitanda í fyrra?
Ég fékk skurðarbretti, rauðvínsflösku og
fleira.
Er einhver gjöf sem er eftirminnilegri
en önnur frá vinnuveitanda á liðnum
árum?
Ég fékk eitt sinn ostakörfu frá Ostabúðinni með villibráð og fleiru. Það var alveg
frábær gjöf.
Er einhver draumagjöf sem þú vildir
fá frá þínum vinnuveitanda?
Fasteign.
Starf: Vinn hjá Fjármálaeftirlitinu.

GUÐRÚN HÄSLER
HAFÞÓR
Hvað fékkst þú í jólagjöf frá
þínum vinnuveitanda í fyrra?
Ekki neitt.
Er einhver gjöf sem er
eftirminnilegri en önnur frá
vinnuveitanda á liðnum árum?
Nei, ekki sem ég man.
Er einhver draumagjöf sem þú
vildir fá?
Bara betri laun og næga vinnu.
Starf: Vélstjóri.

SANDRA ÓSK STEFÁNSDÓTTIR
Hvað fékkst þú í jólagjöf frá þínum
vinnuveitanda í fyrra?
Ég fékk einn frídag.
Er einhver gjöf sem er eftirminnilegri
en önnur frá vinnuveitanda á liðnum
árum?
Nei, ég man það bara ekki.
Er einhver draumagjöf sem þú vildir
fá?
Utanlandsferð.
Starf: Jarðfræðingur.

Hvað fékkst þú í jólagjöf frá
þínum vinnuveitanda í fyrra?
Ég var ekki í vinnu í fyrra en þar
áður fékk ég Kærleikskúluna.
Er einhver gjöf sem er
eftirminnilegri en önnur frá
vinnuveitanda á liðnum árum?
Ég er eiginlega bara búin að vera
í skóla, þannig að ég hef ekki
fengið neinar gjafir.
Er einhver draumagjöf sem þú
vildir fá? Hef bara ekkert velt því
fyrir mér.
Starf: Umönnun.

ELLÝ KATRÍN GUÐMUNDS
DÓTTIR
Hvað fékkst þú í jólagjöf frá
þínum vinnuveitanda í fyrra?
Ég fékk jólakort.
Er einhver gjöf sem er
eftirminnilegri en önnur frá
vinnuveitanda á liðnum árum?
Já, ég fékk eitt sinn konfektkassa.
Er einhver draumagjöf sem þú
vildir fá frá þínum vinnuveitanda?
Jólakort væri bara alveg ljómandi.
Starf: Borgarritari.

EVA ALEXANDRA
Hvað fékkst þú í jólagjöf frá þínum
vinnuveitanda í fyrra?
Ég fékk jólastjörnu frá Landspítalanum.
Er einhver gjöf sem er eftirminnilegri
en önnur frá vinnuveitanda á liðnum
árum?
Nei, get ekki sagt það, alltaf verið konfekt
og eitthvað álíka.
Er einhver draumagjöf sem þú vildir
fá?
Ég veit það ekki, hef aldrei hugsað út í
það.
Starf: Sjúkraliði.

DAGMAR KRISTINSDÓTTIR

Við skutlum Júlíu heim
Við skutlum Júlíu heim

Brandenburg
Brandenburg

Hvað fékkst þú í jólagjöf frá þínum
vinnuveitanda í fyrra?
Ég fékk konfektkassa.
Er einhver gjöf sem er eftirminnilegri
en önnur frá vinnuveitanda á liðnum
árum?
Fyrstu jólin mín á Íslandi í langan tíma
voru í fyrra. Áður bjó ég erlendis og fékk
þá oft osta og annað góðgæti og einhvern tímann var vínflaska í pakkanum.
Er einhver draumagjöf sem þú vildir
fá frá þínum vinnuveitanda?
Nei, ég veit það ekki. Hef ekki spáð í það.
Starf: Ritari þingmanna á Alþingi.

Birtingur treystir okkur fyrir öruggri dreiﬁngu á Júlíu

Birtingur treystir okkur fyrir öruggri dreiﬁngu á Júlíu

Póstdreiﬁng býður upp á fjölbreytta og örugga dreiﬁngu á blöðum og

Póstdreiﬁng býður upp á fjölbreytta og örugga dreiﬁngu á blöðum og

tímaritum.
komum
sendingunni
í réttar
hendur.
Örugglega
tímaritum.
ViðVið
komum
sendingunni
í réttar
hendur.
Örugglega
til þín. til þín.

(5 ;6 5 ) ,9 .< 9

Póstdreiﬁng| Suðurhraun
| Suðurhraun
1 | Garðabær
210 Garðabær
| Sími
585
| www.postdreiﬁng.is
Póstdreiﬁng
1 | 210
| Sími 585
8300
| 8300
www.postdreiﬁng.is

Gefðu ávísun á vellíðan og betri heilsu
hjá Bláa Lóninu, Hreyfingu og Blue Lagoon Spa
www.bluelagoon.is

www. hreyfing.is

www.bluelagoonspa.is
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GLAÐNINGUR Á AÐVENTUNNI
Hvers kyns uppákomur á vinnustað eru yfirleitt mikils
metnar. Þær stytta langar vinnustundir og hrista starfsmenn saman. Á aðventunni á mannskapurinn það til að
ókyrrast enda margt sem leitar á huga fólks og ekki laust
við eftirvæntingu í maga. Þá er gott að gefa tilefni til að líta
upp frá daglegum störfum, gleðjast og skrafa stutta stund.
Ein hugmynd er að dreifa litlum glaðningi á hvert borð um
miðbik dags. Franskar makkarónukökur í litlum poka með
slaufu eru gott dæmi. Þær eru með eindæmum lystugar
og þeim mun betri á bragðið. Þá er tilefni til að hella upp á
rjúkandi bolla, bragða á og spjalla svolítið saman. Vilji menn
vera sérstaklega rausnarlegir má hafa pokana nokkra svo
starfsmennirnir geti gefið fjölskyldunni að smakka.

Það er notaleg tilhugsun að mæta
malandi ketti í leit að klappi og keleríi
í vinnunni.

ENGINN Í JÓLAKÖTTINN
Hvað er krúttlegra en kettlingur
í jólapakka? Víst þarfnast ótal
kettir góðs heimilis og umhyggju
en það fylgir því ábyrgð að
gefa gæludýr í jólagjöf. Þó er
heillandi hugmynd að gefa
starfsfólkinu sameiginlegan
heimiliskött á vinnustaðinn. Sannkallaður dýravinur þyrfti þó að
annast köttinn og ganga honum
í „móðurstað“ á frídögum. Önnur
hugulsöm jólagjöf til starfsmanna
er fjárframlag til Kattholts. Það
er í sönnum jólaanda og tryggir
kisunum gleðileg jól.

Íslensk gjöf

fyrir sælkera
Falleg gjafakarfa með úrvali af bragðgóðum
íslenskum ostum er tilvalin jólagjöf handa
starfsfólki og viðskiptavinum.

Það er erfitt að gefa föt, jafnvel
þótt fatastærðir liggi fyrir, enda
misjafnt hvernig snið og stærðir
fara fólki.
Sum fyrirtæki hafa gefið starfsmönnum sínum merkta flík í
jólagjöf og þó slíkar gjafir geti
komið sér vel er erfitt að áætla
stærðir og getur það jafnvel verið
særandi ef einn starfsmaður fær
úthlutað í small en sá næsti í
extra large.
Þá er betra að bjóða starfsmönnum að máta snið og stærðir,
pakka flíkinni inn og lauma svo
kannski einhverju óvæntu með.
Ef gjöfin á að koma algerlega á
óvart þarf að bjóða upp á þann
möguleika að skipta.

ENNEMM / SIA • NM54405

VANDASAMT
AÐ GEFA FATNAÐ

FÖSTUDAGSFJÖR FRAM
AÐ JÓLUM
Jólatónlistin byrjar að óma
von bráðar. Hví ekki að mæta
með hátalara og spila hugljúfa
jólatónlist fyrir starfsmenn síðustu
klukkutímana fyrir helgarfrí fram
að jólum? Það er hægt að vera
með óskalista svo allir fái að heyra
sín uppáhaldslög. Til að fullkomna stemninguna er upplagt
að bjóða upp á piparkökur, malt
og appelsín, mandarínur eða konfekt.

Körfurnar eru afhentar í sellófani með fallegri slaufu. Einnig bjóðum við fallega
ostakassa til að senda til viðskiptavina og starfsfólks innanlands.
Pantaðu ostakörfu á www.ms.is. Einfalt, fljótlegt og þægilegt.

www.ms.is

