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Kynningarblað

Ekki bara bestir á bossann
Papco hefur áratuga reynslu af fjáröflunum og býður upp á fjölbreytt vöruúrval. Allt frá salernis- og eldhúsrúllum til sniðugra
heimilispakka, harðfisks, sælgætis og jólapappírs.

P

apco hefur í þrjátíu ár framleitt íslenskan hreinlætispappír fyrir íslensk heimili
og fyrirtæki. Á þessum þremur áratugum hefur fyrirtækið lagt mikið
upp úr vöruþróun og hefur að leiðarljósi að ná fram bestu gæðum á
hagkvæman og umhverfisvænan
hátt,“ segir Halldór Steingrímsson,
sölufulltrúi á styrktarsviði Papco,
en hjá fyrirtækinu öllu starfa fjörutíu starfsmenn.

Fjölbreytt fjáröflun
Það er rammíslensk hefð að
íþróttafélög, kórar og aðrir hópar
selji klósettpappír til fjáröflunar og þar kemur Papco sterkt inn.
„Við höfum reynt að hjálpa hópum
að ná markmiðum sínum,“ segir
Halldór en Papco býður upp á
margt annað en pappír fyrir slíkar fjáraflanir. „Við látum til dæmis
framleiða fyrir okkur lakkrísblöndur og erum með harðfisk,
hreinlætisvörur, poka, jólapappír, útikerti, kaffi og sælgæti. Þannig bjóðum við upp á heildarlausn
til fjáröflunar enda finnst fólki oft
þægilegt að fá þetta allt á einum
stað,“ segir hann og bendir á að
jólapappírinn og útikertin fjúki út
núna fyrir jólin.

Jákvæð vöruþróun
Fjöldinn allur af nýjum vörum
hefur bæst við vöruúrval Papco
á liðnum árum. „Margar hverjar hafa verið þróaðar í samvinnu
við viðskiptavini fyrirtækisins
og höfum við lagt á það mikla
áherslu að vinna með þeim til að
þróa bestu vörur á markaðinn,“
segir Halldór. Ein af nýjungunum í framleiðslu Papco er að búa
til lúxuspappír. „Við erum að færa
okkur meira inn á þetta svið og
gerum það með vörumerkjunum

Fjöldinn allur af nýjum vörum hefur bæst við vöruúrval Papco á liðnum árum, að sögn
MYND/GVA
Halldórs Steingrímssonar hjá Papco.

Fjóla og Fífa. Það er þriggja laga
lúxuspappír. Svo fer að detta á
markað frá okkur þriggja laga eldhúspappír líka,“ segir Halldór og
bendir á að með þessu sé Papco að
koma til móts við óskir neytenda.
„Annars bjóðum við upp á fimm
mismunandi gerðir af salernispappír og því ættu allir að finna
pappír við sitt hæfi. Lúxuspappírinn er vinsælastur en einnig er
500 blaða pappírinn að verða mjög
vinsæll. Hann er tveggja laga sléttur en extra mikið er á hverri rúllu.

Einnig bjóðum við upp á þrjár tegundir af eldhúsrúllum og er hálfskipti 200 blaða pappírinn orðinn
mjög vinsæll.“
Papco er með áratuga reynslu í
fjáröflun. „Við getum því aðstoðað
fólk við að gera fjáröflunina sem
besta til að hámarka tekjumöguleikana.“
Hægt er að nálgast styrktarbækling Papco á www.papco.is. Einnig
er hægt að koma við á Stórhöfða 42
eða hafa samband við sölufulltrúa
í síma 587-7788.

Jólapappír og útikerti eru afar vinsæl fyrir jólin.
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Hagnaður án
áhættu með Ullmax
Ullmax er hágæða vara úr ull og örtrefjum sem eingöngu er seld í
fjáröflunarskyni. Að selja föt frá Ullmax er frábær leið fyrir félagasamtök,
björgunarsveitir, klúbba, kóra og aðra hópa sem vilja auka tekjur sínar.

Þ

essi fjáröflunarleið er aðeins
fyrir félög og hópa sem reka
starf sitt að mestu í sjálfboðavinnu,“ segir Guðbjörg Bjarnadóttir, eigandi Ullmax á Íslandi. Ullmax
er að finna á öllum Norðurlöndunum og mjög mörg íþróttafélög þar
reka sig að mestu á Ullmax-fjáröflun. „Í Noregi og Svíþjóð hafa þau
mörg hver gríðarlegar tekjur af sölu
Ullmax,“ segir Guðbjörg. Hún segir
norskan mann hafa átt hugmyndina.
Hann átti nokkur börn í íþróttum og
var orðinn afar leiður á að selja klósettpappír og eldhúsrúllur til að fjármagna keppnisferðir. „Hann ákvað
því að finna upp á einhverju nýju
í fjáröflunarflóruna og niðurstaðan varð Ullmax,“ segir Guðbjörg en
vörurnar frá Ullmax eru mjög vandaðar, úr ull og örtrefjum, og á ótrúlega góðu verði.
„Þess má geta að við erum
komin aftur með gamla góða
micro-efnið sem við höfum unnið
til verðlauna fyrir í mörg ár. Það
er endurbætt og nú í
litum. Eins erum
við komin með
frábærar vetrarhlaupabuxur.
Þær ha fa a lgerle g a s le gið í gegn. Þær
eru svakalega
Gamla góða
v i nsæla r hjá
micro-efnið er
hlaupahópum
komið aftur en
landsins og tilþað hefur hlotið
valdar í jólafjölda viðurkennpakkann.“
inga. Það er
endurbætt og nú
Guðbjörg
einnig í litum.
segir björgunarsveitir, íþróttafélög, foreldrafélög, kóra og jafnvel
bekki sem eru á leið í bekkjarferðalög
geta nýtt sér Ullmax-fjáröflun. Hún
segir Ullmax hentuga leið fyrir félög
sem skipuleggja fjáröflun til jafnt
skemmri og lengri tíma. Skólarnir hafa margir notað skyndifjáröflun en svo er líka hægt að gera samninga til lengri tíma. Áhættan er engin
enda pantar fólk aðeins það sem búið
er að selja,“ lýsir Guðbjörg og bendir
á að Ullmax geti skilað félögum afar

Ullmax er klárlega besta fjáröflun
sem ég hef farið í og hef ég farið í
þær margar. Það besta var að þeir sem
keyptu vöruna voru alltaf svo ánægðir að
þeir komu alltaf aftur og keyptu meira
þannig að þetta var mjög fljótt að vinda
upp á sig og var farið að selja sig nánast
sjálft. Það mikilvægasta af öllu er svo að fá góðar tekjur
af hverri seldri vöru og það er algjörlega tilfellið með
sölu á Ullmax. Mæli hiklaust með þessari fjáröflun.
Hrafnhildur Ósk Skúladóttir handboltakona
hefur selt Ullmax í fjáröflunarskyni í mörg ár.

góðum tekjum, sérstaklega til lengri
tíma.
Hægt er að selja allar þær vörur
sem Ullmax sýnir á heimasíðunni,
www.ullmax.is. Verðið á síðunni er
útsöluverðið en sölulaun eru 25 prósent sem renna til félaganna. Söluaðilar borga sjálfir sendingarkostnað eða geta komið
og sótt pantanir til Ullmax í Grindavík. „Hér
er ég með góðan lager og
afgreiði yfirleitt pantanir sólarhring eftir að þær
koma,“ útskýrir Guðbjörg.
Ullmax-vörurnar eru ekki
seldar í verslu nu m heldur fást aðeins í
netverslun Ullmax og síðan
hjá mismunandi
félagasamtökum.
Fötin henta til allraa
nota, hvort heldur sem err í
vinnu eða tómstundir, í hita
ta
eða kulda. Í Ullmax-línunni
ni
er hægt að fá allt frá sokkum
m
og húfum upp í hlý undirföt
öt
og hlífðarföt.
Flíkurnar eru úr mismununandi efnum. Má þar nefna
fna
merínóull, ullarfrotte og örtrefjar eða microfiber. „Microrofiber-efnið sem er notað hjá okkur
hefur komið mjög vel út úr prófun-

um með tilliti til gæða og verðs. Því
klæðist maður næst líkamanum og
það passar að húðin haldist þurr,“
lýsir Guðbjörg og bendir á að allar
flíkurnar séu saumaðar með flötum
saumi og öll merki séu utan á fötunum. Fötin frá Ullmax má fá í fjölbreyttum stærðum og þar á meðal í
barnastærðum. „Þá getum við látið
prenta og sauma lógó í flíkurnar,“
segir Guðbjörg.
Nánari upplýsingar er að finna
á www.ullmax.is og á Facebook.
Áhugasamir geta haft samband á
info@ullmax.is.

Peningar eru eldfimt umræðuefni. Því er eins gott að bera sig vel að við fjáröflun.

Aurar frá
ættingjum
Peningar geta verið eldfimt umræðuefni. Þegar
safna á fyrir einhvern málstað er gjarnan leitað til
vina og fjölskyldu og því eins gott að bera sig vel að.
Það getur verið óþægilegt að biðja
vini og vandamenn um peninga.
Enda er fjáröflun ekkert auðvelt verk.
Ekki má falla í þá gildru að finnast
fólk skulda þér og þínum málstað
eitthvað, þú verður að vinna fyrir
hverri krónu. Á vefsíðu The Guardian er að finna ráðleggingar Marks
Pitman, höfundar bókarinnar „Ask
Without Fear“, um hvernig best sé að
bera sig að við að biðja um peninga
án þess að slíta vináttubönd.

Hafðu trú á eigin málstað:
Til að fólk vilji gefa þér peninga verðurðu að fá það til að trúa á málstaðinn líka, að með því að styðja verkefnið sé það að leggja eitthvað af
mörkum. Fólki finnst gott að styðja
gott málefni, þá líður því vel. Því ættirðu að gera þann sem gefur peningana að hetju. „Það er þínu framlagi að þakka að …“

Spyrja rétta fólkið:
Yfirleitt er byrjað á að biðja fjölskyldu og vini um framlög. Gott
ráð er að spyrja þau um leið hvort
þau þekki einhvern sem væri til í að
styðja verkefnið. Þegar kemur að því
að biðja vinnufélagana um peninga
Nýju vetrarhlaupabuxurnar njóta
sérstakra vinsælda hjá hinum ýmsu
hlaupahópum um þessar mundir.

vandast málið. Fyrst ætti að spyrja
yfirmanninn hvort það sé yfirleitt í
lagi að safna peningum á vinnustað.
Þá gæti það skilað betri árangri að
spyrja fólk beint út yfir kaffinu en að
senda fjöldapóst.

Farðu á netið
Einstaklingum gengur yfirleitt betur
að safna gegnum samfélagsmiðla
eins og Facebook og Twitter. Þá þarf
að hafa í huga að fólk heldur ekki athyglinni lengi á netinu. Hafðu hlutina einfalda, settu fram ákveðnar upphæðir sem hægt er að velja á
milli og að hægt sé að gefa féð með
einu „klikki“.

Segðu takk
Þakkaðu fyrir þig með skeyti eða
orðsendingu á Facebook, minna
má það nú ekki vera. Og mundu eftir
því að gera þann sem gaf peningana
að hetju: „Það er þér að þakka að
30 glaðir krakkar eru nú á leiðinni í
sumarbúðir …“
Ef þú manst eftir að þakka fyrir,
er líklegra að sá sem fær þakkirnar
vilji aftur gefa þér peninga í næstu
söfnun.
www.theguardian.com

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Jónatan Atli Sveinsson, jonatan@365.is, s. 512-5446
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Fjáröﬂunarvörur fyrir hópinn þinn!
Við erum með KATRIN pappírinn í fjáröﬂunina þína
Fjölbreytt úrval af hreinlætis- og matvöru
í fjáröﬂunarpakka á góðu verði!

F
Fjáröﬂunarvörur

Hreinlætispappír

Svansmerkturr hágæða hreinlætisp
pappír fr
frá KATRIN.

Fjáröﬂunarvörur

Poka og hreingerningarpakkar

Fjáröﬂunarvörur
Matvörur

Mini Macaron/ makkarónukökur
2x36stk

Verð kr.

Verð kr.

Kókostoppar Poppies
1 kg, 60 stk

Hafðu samband við söludeild Garra
í síma 5700 300 fyrir nánari upplýsingar.

úllur af hvítu
um pappír,
metrrar á rúllu
u.

kap
pakki
1 rúlla nestispokar stórir (50stk)
1 rúlla heimilspokar stórir (30stk)
1 rúlla ruslapokar gráir með haldi (25stk)
1 rúlla svartir ruslapokar (25 stk)

Alhreinsir 500ml
Baðherbergishreinsir 500ml
Eldhúshreinsir 500ml
Glerhreinsir 500ml

Verð kr.

Verð kr.

Kafﬁ Jubileum Löfbergs Lila
500gr

Kleinuhringir pinky
36x58gr

Verð kr.

Verð kr.

Kafﬁ Intensely Black baunir
Löfbergs Lila, 500gr

Eplakaka m/karamellukremi
12 sneiðar

Verð kr.

Verð kr.
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0
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5 700 300

Lyngháls 2 · 110 Reykjavík · S: 5700 300 · www.garri.is · garri@garri.is

Verð kr.

Verð kr.

www.garri.is Verð kr.

5 700 300
Þvottaefni 10kg

Verð kr.

húsrrúllur Sttandard

tta
aefni
Þvottaefni 4kg

úllur af hágæ
æða pappír,
metra
rar á rúllu
u.

eldhú
úsrúllur af
a hvítum pappír,
metrrar á rúllu
u.

Moppu-sett
40cm spray moppusett (skaft+haus+1 moppa)
Skaftið er hægt að fylla með vökva sem er
svo sprautað úr skaftinu á gólﬁð eftir þörfum
meðan verið er að skúra.

garrri.is
ga
www.garri.is

www.garri.is

úllur
ur af mjúkkum hágæða pappír,
metrrar á rúllu
u.

TRIN
N Plus - BESTUR
Verð kr.

ppusettt komplett
Verð kr.
Kleinuhringir m/súkkulaði
36x55gr

Verð kr.

TRIN
N Plus - BESTUR
Verð kr.

inssipak
kki

Rocky road kaka
30x76gr

Verð kr.
LW Camembert bitar
1kg (48-53stk)

Verð kr.

TRIN
N Classiic - BETRI

... gerðu þér mat úr Garra
Pizza 10” með sósu
24 stk

TRIN
N Classiic - BETRI
úllurr af hvítu
um pappír,
metrrar á rúllu
u.

Verð kr.

Verð kr.
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Allir geta safnað á Netsöfnun.is
sér að kostnaðarlausu
Netsöfnun.is er öflug lausn fyrir til dæmis íþróttafélög, félagasamtök, útskriftarhópa og einstaklinga til að afla fjármuna á einfaldan
og skilvirkan hátt. Þar er boðið upp á fjölbreytt úrval fjáröflunarvara sem söfnunaraðilar geta selt í gegnum netið.

N

etsöfnun.is hentar meðal annars þeim sem þurfa að fjármagna
keppnisferðir, útskriftarferðir,
tækjakaup, góðgerðarverkefni eða hvað
annað sem peninga þarf til.
Fjársöfnun á netinu hefur notið vaxandi vinsælda enda er hún fljótleg, einföld í framkvæmd og árangursrík. Netsöfnun.is hefur verið í stöðugri þróun frá
því að lausnin kom fyrst fram árið 2011.
Mikil þekking og reynsla hefur safnast upp
varðandi söluaðferðir og vöruframboð sem
Netsöfnun miðlar til notenda sinna.
Netsöfnun.is býður söfnunaraðilum
fjölbreytt úrval fjáröflunarvara sem þeir
geta síðan boðið á einfaldan hátt í gegnum netið. Söfnunaraðilar opna eigin vefverslun á nokkrum mínútum og geta strax
hafið sölu á þeim vörum sem þeir velja að
selja. En einnig er hægt að prenta út vörulista og selja beint ef það hentar.
Greiðsla fer fram um leið og viðskiptavinir panta vöruna og aðstandendur fjáröflunar geta séð í rauntíma hvernig fjáröflunin gengur í einföldu skýrsluformi
í kerfinu. Netsöfnun afhendir að lokum
söfnunaraðila vörurnar á einum stað og
hann kemur þeim áfram til kaupenda. Þeir
sem eru á landsbyggðinni njóta sömu kjara
og söfnunaraðilar á höfuðborgarsvæðinu.
Afnot af Netsöfnun.is er fjáröflunaraðilum algerlega að kostnaðarlausu.

Safnarinn Baldvin Þór í Fjölni sækir vörur úr söfnuninni sinni í vöruhús Netsöfnunar ehf.

Frábær árangur
Stefán Guðleifsson hjá Dansfélagi Reykjavíkur hefur góða reynslu af fjáröflun í
gegnum Netsöfnun.is og segir hana öflugustu fjáröflunarleið sem hann þekki.

S

tefán Guðleifsson hefur góða
reynslu af fjáröf lun með
Netsöfnun.is en félagsmenn
Dansfélags Reykjavíkur hafa fjármagnað keppnisferðir með hjálp
síðunnar og hefur árangurinn að
sögn Stefáns verið frábær.
„Ég fékk ábendingu um Netsöfnun.is fyrir þremur árum og
við hjá Dansfélaginu ákváðum að
prófa þessa leið. Það er skemmst
frá því að segja að hún þrælvirkar. Keppnisfólk okkar hefur skráð
sig inn í kerfið og nýtt ágóðann til
að fjármagna keppnisferðir meðal
annars til útlanda.“

Vöruúrvalið er að sögn Stefáns
það mikið að keppnisfólkið okkar
getur verið að bjóða mismunandi
vörur því í einhverjum tilvikum er
það að selja sama fólkinu vörur.
„Auðvitað er árangurinn misjafn
hjá fólkinu því það er misduglegt að sinna sölunni. En þeir sem
duglegastir eru hafa fengið út úr
þessu upphæðir sem staðið hafa
undir megninu af ferðakostnaðinum. Ég get hiklaust mælt með
Netsöfnun.is enda er þetta einfaldasta og öflugasta fjáröflunarleið sem ég þekki.“

KIWANIS NÝTTI NETSÖFNUN.IS Í
LANDSSÖFNUN SINNI
Stefán hefur mjög góða reynslu af fjáröflun með Netsöfnun.is.

SJÚKRAPÚÐAR SLYSAVARNARFÉLAGSINS LANDSBJARGAR
ERU ÁVALLT VIÐBÚNIR!
Slysavarnarfélagið Landsbjörg hefur verið í fararbroddi í innﬂutningi og sölu á sjúkrabúnaði í mörg ár. Kappkostað hefur verið að
bjóða aðeins viðurkenndar vörur enda er val á sjúkrabúnaði meðal
annars byggt á margra ára reynslu þeirra félaga úr björgunarsveitum félagsins sem sinnt hafa fyrstuhjálparkennslu. Sjúkrapúðarnir
hafa nú bæst við í fjölbreyttan hóp fjáröﬂunarvara hjá Netsöfnun.is.

Netsöfnun.is | Skútuvogi 6 | 104 Reykjavík
Sími: 588 1000 | netsofnun@netsofnun.is
nun@netsofnun is | www.netsofnun.is
www netsofnun is

„Við Kiwanismenn seldum minnislykla til styrktar sjúkraklefa í varðskipinu
Þór og náðum frábærum árangri með Netsöfnun.is á stuttum tíma.“
Pétur Bauer, Kiwanis.

Eins
fjárö takt
ﬂ
tæk unarifær
i
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Marmelaði úr klementínum

JÓLASMÁKÖKUR MEÐ
BLÁBERJUM OG HVÍTU
SÚKKULAÐI
Margir vinna mikið fyrir jólin
og hafa lítinn tíma fyrir bakstur.
Hvernig væri að útbúa góðar
smákökur og selja í fjáröflun?
Hér er frábær uppskrift að smákökum með bláberjum og hvítu
súkkulaði. Það má breyta þessari
uppskrift og nota þurrkuð trönuber, apríkósur eða hnetur. Einnig
má nota venjulegt súkkulaði í
staðinn fyrir hvítt.
Það sem þarf:
225 g smjör
100 g sykur
100 g púðursykur
70 g síróp
2 egg
300 g hveiti
½ tsk. lyftiduft
¼ tsk. matarsódi
130 g bláber, þurrkuð
100 g hvítt súkkulaði
Hrærið saman sykur, síróp og
mjúkt smjör. Bætið eggjunum
saman við einu í einu.
Setjið öll þurrefni í skál og
hrærið saman saman við
eggjablönduna. Þá er smátt
skornu súkkulaði og bláberjum
bætt saman við.
Kælið deigið í klukkustund.
Búið til 1 cm þykkar kökur og
leggið á bökunarpappír á bökunarplötu. Bakið við 180°C í 15
mínútur.

GEFUR VEL Í AÐRA HÖND
Í kringum stórhátíðar eins og
jól og áramót er tilvalið að fara
á stúfana og safna flöskum og
dósum enda sjaldan jafn mikið
af þeim í geymslum landsmanna
og eftir hátíðarnar.
Nokkuð er um að bekkir sem
safna fyrir skólaferðalögum nýti
sér þetta en þá er ráð að láta
börnin skipta með sér hverfum
og götum. Best er að þau beri
út miða í sínar götur nokkru fyrir
hátíðarnar. Þar skal tekið fram að
dósasöfnun standi til og í hvaða
tilgangi verið er að safna. Á
miðanum ætti einnig að tiltaka
hvaða dag söfnunin fari fram
og á hvaða tímabili megi eiga
von á að barið verði að dyrum.
Þannig ætti fólk að vera viðbúið
og þeir sem vilja gefa geta þá
haldið dósunum til haga og jafnvel verið búnir að taka þær til á
tilsettum tíma.

Marmelaði er eitthvað sem allir vilja eiga í ísskápnum. Hvernig væri að útbúa marmelaði
úr klementínum? Það er svolítið jólalegt og
upplagt til að selja á basar eða til fjáröflunar.
1 kg klementínur
6 dl vatn
1 sítróna
1,5 kg sykur
12 vanillustangir
1 kanilstöng
Þvoið klementínurnar og sítrónu mjög vel,
skerið fyrst til helminga en síðan í þunnar

sneiðar. Takið steina úr og setjið þá í poka úr
bleiugasi. Þeir þykkja sultuna.
Setjið klementínur og vatn í þykkbotna pott
og sjóðið undir loki í eina klukkustund. Hafið
pokann með steinunum í pottinum.
Bætið þá sykri saman við, vanillustöngum, sem hafa verið klofnar í tvennt og kanelstönginni. Sjóðið áfram í klukkustund, hrærið
oft og fjarlægið froðu.
Látið malla þar til marmelaðið er orðið nægilega þykkt. Takið stangirnar og steinana frá.
Setjið í sultukrukkur og skreytið með fallegum borða.
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