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Kynningar: ZO•ON, Penninn, Lín 
Design, Elko, Hilton Spa, Margt smátt, 
Lux veitingar, Cintamani, Heimkaup

Fyrirtækjagjafir

Hjá ZO•ON er fjölbreytt úrval af útivistarfatnaði og fylgihlutum sem henta fullkomlega í jólapakkann.

Settu ZO•ON í jólapakkann 
ZO•ON býður fyrirtækjum og stofnunum úrval af vönduðum fatnaði og fylgihlutum sem eru til-
valdir í jólapakka starfsfólks. Gjafakort ZO•ON er vinsæl og skemmtileg gjöf sem gleður alla. ➛2
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Sum fyrirtæki byrja að huga 
að jólagjöfum starfsmanna 
sinna strax á vorin og sumrin. 

Flest þeirra byrja þó ekki að huga 
að þeim fyrr en núna á haust-
mánuðum. En sum koma ekki til 
okkar fyrr en rétt fyrir jól,“ segir, 
Elísabet Kvaran, viðskiptastjóri 
hjá ZO•ON.

Hjá ZO•ON er fjölbreytt úrval 
af útivistarfatnaði og fylgihlutum. 
Hvað ratar í jólapakkann er því 
mjög mismunandi. „Við eigum yfir-
hafnir og peysur í miklu úrvali sem 
fyrirtæki hafa keypt hjá okkur. En 
mörgum finnst erfitt að áætla rétt-
ar stærðir fyrir starfsfólk sitt og þá 
erum við með ýmsar lausnir. Það 
er til dæmis hægt að kaupa sett af 
húfu og vettlingum í fallegri lítilli 
tösku. Gullfoss taskan okkar er líka 
mjög vinsæl gjöf. Þetta er svokölluð 
helgartaska sem er fullkomin 
gjöf fyrir bæði dömur og herra og 
hentar vel í helgarferðina, ræktina 
eða sundið.“

Gjafakortin gleðja
Gjafakortin frá ZO•ON eru alltaf 
mjög vinsæl. „Gjafakortin eru 
tilvalin gjöf fyrir alla. Fólk getur 
þá komið og valið sér það sem því 
hentar. Úrvalið er það mikið að 
allir ættu að geta fundið eitthvað 
við sitt hæfi í ZO•ON. Fólk getur 
bæði notað gjafakortið upp í 
dýrari f lík eða keypt sér eitthvað 
akkúrat fyrir upphæðina sem er á 
kortinu. Að gefa gjafakort er líka 
mjög lítil fyrirhöfn fyrir fyrirtækin 
en þau koma í fallegri öskju.“

Gullfoss 
weekend bag er 
fullkomin fyrir 
helgarferðina, 
ræktina eða 
sundið.

Gjafakort frá ZO•ON er tilvalin gjöf sem gleður.  Þau koma í fallegri öskju.

ZO•ON er borgar- og útivistarmerki fyrir ævintýragjarna. Fyrirtækið hefur áratuga reynslu á útivistarmarkaði. 

Úrvalið er mikið svo allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi í ZO•ON.

Eitthvað fyrir alla
Algengt er að fyrirtæki láti merkja 
fötin sem verið er að gefa og 
ZO•ON býður upp á að sjá um 
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 f líkun-
um. Það er vel hægt að koma fyrir 
litlu fallegu lógói á f líkum sem 
er jafnvel samlitt f líkinni,“ segir 
Elísabet en hún segist finna fyrir 
mikilli eftirspurn eftir ZO•ON 
vörunum.

„Fólk er af mismunandi 
stærðum og gerðum. Við höfum 
verið að bjóða upp á stærri stærðir 
í ákveðnum vöruflokkum og því 
ættu flestir að geta fundið eitthvað 

sem hentar þeim. Fólk er alltaf 
ánægt með 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.“

ARCTIC ECO umhverfisstefna
„Ein af nýjungum okkar þennan 
veturinn er ARCTIC ECO verk-
efnið okkar, en það er hluti af 
umhverfisstefnu ZO-ON,“ segir 
Elísabet.

„ZO•ON hefur þróað efni og 
einangrun sem framleidd eru 
úr endurunnum hráefnum sem 
minnka áhrif okkar á umhverfið. 
Þetta var gert undir Arctic Eco 
umhverfisstefnu fyrirtækisins. 

Þannig hjálpar ZO•ON þér bæði 
við að haldast í jafnvægi við nátt-
úruna og líða vel í borgarútivistar-
stíl að þínu skapi.“

Efnin og einangrunin í Arctic 
Eco verkefninu er endurunnið úr 
plastflöskum. Það þarf um það 
bil 50 hálfslítra plastflöskur að 
meðaltali til að búa til einangrun í 
Jaka úlpu.

Bæði efnið sjálft, Artic Eco 
Dimondium, og vatteinangrunin 
Artic Eco Insulation eru unnin á 

þennan máta. Við byrjum með 
einangrun úr Artic Eco fyrir 
þennan vetur. Svo bætist við Artic 
Eco Diamondium við næsta sumar 
í regnfatnaðinum okkar.

Fyrir borg og náttúru
ZO•ON er rótgróið fyrirtæki sem 
á sér um þrjátíu ára sögu. „Hér 
innanhúss er því mikil reynsla og 
þekking bæði hvað varðar fram-
leiðslu, hönnun og útivist. Fyrir 
fáum árum fórum við í gegnum 
mikla endurmótun á stefnu, 
tókum inn nýja hönnuði og mót-
uðum í hvaða átt við vildum fara. Í 
dag má segja að ZO•ON sé borgar- 
og útivistarmerki fyrir ævintýra-
gjarna. Við hönnum föt sem hvetja 
fólk til að drífa sig út og ferðast 
óhindrað milli borgar og náttúru, 
hvernig sem viðrar.“

Nánari upplýsingar á www.zo-on.
is. Hjá Elísabetu Kvaran, netfang: 
elisabet@zo-on.com sími: 781 
2100 og Margréti Rós Einarsdóttur, 
netfang: margret@zo-on.com 
sími: 856 5858

Fólk getur bæði 
notað gjafakortið 

upp í dýrari flík eða 
keypt sér eitthvað akk-
úrat fyrir upphæðina 
sem er á kortinu. 
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Notalegir ullarsokkar frá Geysi, 
í hlýlegum litum sem halda hita 

á ferðaglöðum fótum. Square Design 
sokkarnir koma í þremur litum og 

Two Colour sokkarnir í �órum.

SOKKAR

Square Design Two Colour

Nótt – sængurföt frá Geysi

Mjúk og notaleg sængurföt 
í mildum og róandi jarðlitum. 

Veldu þín uppáhalds eða paraðu 
saman mismunandi litatóna.

SÆNGURFÖT

HANDKLÆÐI

Dúnmjúk Geysishandklæði í björtum 
og fallegum litum. Handklæðin fást 
í tveimur stærðum, eru úr hágæða 

bómull og koma í �órum litum.

JÓLAGJAFAHUGMYNDIR

GJAFABRÉF
GEYSIS & FJÄLLRÄVEN

Gjafabréf frá Geysi og Fjällräven 
eru gjafir sem gleðja.

TEPPI

Það er fátt sem yljar betur en
Geysisteppi enda eru þau vinsæl gjöf 
og einstök stofuprýði sem gaman er 
að þiggja. Teppin eru úr íslenskri ull 

og fást í ótal litum og mynstrum.

Geysir teppi – Diamonds

Funi trefill Fold trefill

Litfagrir ullartreflar frá Geysi umve�a
hálsinn hlýju og veita prýðilegt skjól 
á köldum vetrardögum. Funi og Fold 

treflarnir koma í nokkrum mismunandi 
litum sem lífga upp á skammdegið. 

TREFLAR FJÄLLRÄVEN

Vinsælu bakpokarnir frá Fjällräven 
fást í ýmsum litum og útfærslum.

Kånken bakpoki

KERTI

Sívinsælu ilmkertin frá Geysi eru gerð 
úr hágæða kertavaxi og anga af hátíð 

ljóss og friðar. Koma í fallegri gjafaöskju 
og fást í ýmsum ilmtegundum.

Geysir býður upp á glæsilegt úrval gjafavara. 
Við hjálpum þér að finna réttu gjafirnar fyrir 
starfsfólk þitt.

Fyrir upplýsingar og pantanir, vinsamlegast hafið samband 
með því að senda tölvupóst á iris�ola@geysir.com.



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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Það skiptir máli að gera vel við 
starfsfólkið sitt en það skiptir 
líka máli að það sé ekki bara 

bundið við jólin eða eitthvað svo-
leiðis heldur að það sé unnið að því 
allt árið að gera fólk ánægt,“ segir 
Steingrímur Sigurgeirsson, ráð-
gjafi í stjórnun og stefnumótun hjá 
ráðgjafarfyrir tækinu Capacent.

„Eitt af því sem við gerum 
sem ráðgjafar er að vinna með 
fyrirtækjum og stofnunum að því 
hvernig er hægt að gera vinnustaði 
betri og oft erum við að horfa á 
hluti eins og vinnustaðarmenn-
ingu,“ segir Steingrímur. „Auðvitað 
reynum við líka að hafa hlutina 
góða hjá okkur því það er svo 
margt annað en bara laun sem 
skiptir máli þegar kemur að því 
hvort fólk sé ánægt í vinnunni og 
líði vel,“ bætir hann við.

Mikið er lagt upp úr ánægju 
starfsfólks innan fyrirtækisins og 
segir Steingrímur það mikilvægt 
fyrir starfsandann að starfsfólkið 
hittist utan vinnu og eigi góða 
stund. „Við leggjum mikið upp úr 
þáttum eins og að þjappa hópnum 

saman því að þannig kynnumst 
við betur og samskiptin verða auð-
veldari,“ segir Steingrímur.

„En svo geta líka þættir eins 

og gjafir til starfsfólks verið 
mikilvægir þegar kemur að vinnu-
staðarmenningu,“ segir hann. „Til 
dæmis ef einhver á stórafmæli og í 

kringum jólin er mikilvægt að gefa 
starfsfólkinu gjafir en það skiptir 
þó eiginlega meira máli að passa 
upp á að þetta sé gert heldur en 

að þetta séu einhverjar risagjafir,“ 
bætir Steingrímur við.

„Ekki þó þannig að þetta sé 
nánasarlegt en það sem skiptir 
líka miklu máli er þessi heildar-
mynd. Að það sé ekki bara einhver 
glaðningur í kringum í jólin heldur 
að alla daga ársins séum við að 
hugsa um það hvernig við getum 
haft vinnustaðinn góðan og haft 
góða menningu í hópnum,“ segir 
hann. Steingrímur segir að það 
geti verið vandasamt að velja 
gjafir fyrir þann fjölbreytta starfs-
mannahóp sem starfar hjá Capa-
cent en að reynt sé að vanda valið 
á hverju ári. „Það þarf að klóra sér í 
hausnum á hverju ári yfir því hvað 
sé skynsamlegast,“ segir hann og 
hlær.

„Við reynum að velja gjafir sem 
eru hagnýtar og ýmislegt hefur 
orðið fyrir valinu í gegnum tíðina. 
Til dæmis útivistarfatnaður, 
þráðlaus hátalari og oft höfum 
við verið með hálfgerðan bóka-
markað,“ segir hann.

„Það hefur lukkast rosalega vel 
því það getur verið erfitt að velja 
fyrir fólk með ólíkan áhuga og 
smekk. Þá erum við með helstu 
jólabækurnar og fólk getur valið 
sér það sem það langar í,“ segir 
Steingrímur. 

Mikilvægt að gera vel við starfsfólkið
Mikil áhersla er lögð á ánægju starfsfólks Capacent og segir Steingrímur Sigurgeirsson ráðgjafi 
mikilvægt að efla vinnustaðarmenningu allt árið um kring. Hópefli og góð samskipti skipta máli

Steingrímur, 
lengst til hægri, 
segir góð sam-
skipti, hópefli og 
fyrirtækjagjafir 
allt þætti sem 
skipta málið 
þegar kemur að 
vinnustaðar-
menningu og 
ánægju starfs-
fólks.  
 

Birna Dröfn  
Jónasdóttir
birnadrofn@frettabladid.is



Fyrirtækjaþjónusta Pennans 
hefur í mörg ár boðið fyrir-
tækjum að kaupa gjafir fyrir 

starfsmenn sína, bæði jólagjafir og 
alls konar tækifærisgjafir,“ segir 
Ásta María Karlsdóttir, viðskipta-
stjóri fyrirtækjaþjónustu Pennans 
Eymundsson. „Einnig er mikið 
um að fyrirtæki kaupi gjafir fyrir 
erlenda gesti sem koma hingað á 
fundi eða ráðstefnur.“

Ásta María segir alla geta fundið 
eitthvað við hæfi hjá Pennanum. 
„Fyrirtæki af öllum stærðum 
finna eitthvað við sitt hæfi hjá 
okkur. Við bjóðum upp á fjöl-
breytt úrval gjafavöru og fyrir 
vikið eru vörurnar á víðu verð-
bili.“

Vissar vörur sívinsælar
Bækur eru sígildar gjafir ásamt 
ferðatöskum. „Bækur hafa alltaf 
verið vinsælar gjafir en einnig 
ferðatöskur, þar erum við með 
mikið úrval frá stórum og öf l-
ugum birgjum.“

Þá séu vörurnar frá svissneska 
fyrirtækinu Vitra einnig full-
komnar í pakkana. „Hönnunar-
vörurnar frá Vitra hafa einnig 
verið mjög vinsælar undanfarið 
og erum við með mikið og gott 
úrval frá þeim.“

Reglulega komi svo inn nýjar 
og snjallar vörur, en það séu þó 
alltaf vissir vöruflokkar sem njóti 
stöðugra vinsælda. Fyrirtæki geti 
því verið nokkuð viss um að þær 
gjafir falli í kramið.

„Á hverju ári bætast síðan við 
nýjar og skemmtilegar vörur sem 
eru kannski vinsælar í tvö til þrjú 
ár, en bækur, ferðatöskur og hönn-
unarvörur eru alltaf klassískar 
fyrirtækjagjafir sem ganga ár eftir 
ár og gleðja starfsmenn.“

Einstakt úrval fyrir ólík fyrirtæki
Penninn hefur um árabil boðið upp á mikið úrval vandaðra gjafavara sem eru kjörnar fyrir starfs-
fólk fyrirtækja. Bækur og ferðatöskur njóta alltaf vinsælda en það er heilmargt annað í boði. 

Ásta María Karlsdóttir viðskiptastjóri segir Pennann Eymundsson bjóða upp á allt sem viðkemur jólapakkanum, hvort sem það er gjöfin sjálf eða frágangur. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Allir verða að eiga góða 
ferðatösku og er það því 
gjöf sem aldrei bregst. 

Eames fuglinn er mikil stofuprýði og því tilvalinn í jólapakkann. 

Skittle Bottle brúsarnir eru 
bæði hagnýtir og fallegir.

Hugsað fyrir öllu
Ásta María segir Pennann taka 
starfsfólki fyrirtækja í gjafaleit 
opnum örmum. „Við tökum vel á 
móti þeim starfsmönnum fyrir-
tækja sem taka ákvarðanir um 
kaup á gjöfum til starfsmanna og 
bjóðumst til að senda gjafirnar til 
viðkomandi fyrirtækja.“

Fyrirtækin sem nýta sér þjón-
ustu Pennans geta beðið um að fá 
gjafirnar klárar til af hendingar. 
Þessi alhliða lausn er því tilvalin 
fyrir atvinnurekendur sem vilja 
vandaðar og vel frágengnar gjafir 
án mikillar fyrirhafnar.

„Við eigum einnig allt utan um 

pakkann og höfum pakkað inn 
gjöfum fyrir þau fyrirtæki sem 
hafa óskað eftir því. Markmið 
okkar er að hafa kaupferlið eins 
einfalt og auðvelt fyrir fyrirtækin 
og hugsast getur.“

Þá hvetur hún fyrirtæki til 
þess að vera tímanlega á ferðinni 
þar sem ferlið getur, í sumum til-
fellum, tekið tíma. „Ég vil endilega 
benda á að vera ekki of sein að 
panta, sérstaklega ef um mikið 
magn er að ræða sem þarf að sér-
panta að utan.“

Hagnýt hönnun  
hittir alltaf í mark
Ásta María bendir á Skittle Bottle 
brúsana og segir þá þrælsniðuga 
enda hafi þeir mikið notagildi og 
hægt er að sérsníða þá eftir óskum 
hvers og eins fyrirtækis.

„Í sumar byrjuðum við með 
Skittle Bottle brúsana frá Lund 
London. Þeir halda heitum vökva 
heitum í 12 tíma og köldum vökva 
köldum í 24 tíma. Nú er hægt 
að láta sérmerkja f löskurnar til 
dæmis með nafni og fyrirtækja-
merki (lógói).“

Þá segir Ásta María óhætt að 
veðja til dæmis á Eames fuglinn 
en hann þykir mikil stofuprýði og 
margir kannast ef laust við hann. 
„Dæmi um klassíska gjöf sem er 
tímalaus er Eames House Bird. 
Í yfir 50 ár var fuglinn á heimili 
Eames hjónanna áður en hann fór 
í framleiðslu fyrir hinn almenna 
markað. Fuglinn hefur slegið í 
gegn og prýðir heimili um allan 
heim.“

Hægt er að skoða úrvalið á penn-
inn.is og í verslunum Pennans 
Eymundsson um land allt.
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Mörgum finnst 
frábært að fá pen-

ingagjöf eða matarkörfu 
enda kosta jólin mikið. 
Samkvæmt könnun eyða 
Norðmenn í kringum 
150 þúsund krónum í 
mat og gjafir í desember.

Hjá Lín Design er mikið úrval 
af glæsilegum, vistvænum 
vörum. Falleg hönnun er 

í fyrirrúmi hjá versluninni og 
gjafavara er alltaf að aukast. Lín 
Design býður ekki einungis upp á 
rúmföt úr hágæða Pima bómull, 
vistvænar dúnsængur og -kodda, 
heldur einnig glæsileg útsaumuð 
handklæði, dúka og svuntur.

Hið nýjasta í vörulínu Lín Design 
eru íslensk ullarteppi framleidd 
úr íslenskri ull á Hvammstanga. 
Hægt er að nota teppin bæði sem 
yfirbreiðslu við sjónvarpið eða sem 
rúmteppi. Teppin eru prýdd fallegu 
íslensku mynstri og koma í þremur 
litum.

Að sögn Ágústu Gísladóttur, 
sem er annar eigandi Lín Design, 
hafa fyrirtæki í vaxandi mæli valið 
nytsamar gjafir í jólapakka starfs-
manna eða viðskiptavina. „Rúm-
fötin eru alltaf vinsæl gjafavara,“ 
segir hún. „Hjá Lín Design erum 
við með sérhönnuð falleg gjafabréf 
sem hentar mörgum því þá getur 
fólk komið í verslunina og valið sér 
gjöf að eigin smekk. Við getum sér-
hannað gjafapakkningar eftir ósk 
stærri fyrirtækja og þá fylgir hlýleg 
kveðja til starfsmannsins,“ bendir 
Ágústa á og bætir við að innblástur 
í hönnun hjá Lín Design sé íslensk 
náttúra og gömul, íslensk mynstur. 
„Allar pakkningar eru vistvænar 
og ekki er notað plast. „Við erum 
með auk rúmfatnaðar, handklæða 
og annarrar heimilisvöru glæsi-
lega franska gjafavöru sem nefnast 
COTE TABLE. Í þeirri línu eru glös, 
diskar og skrautmunir til að gera 
heimilið enn fallegra,“ segir hún.

„Við erum stolt af miklu úrvali af 
vandaðri og glæsilegri gjafavöru. 
Í versluninni er boðið upp á per-
sónulega þjónustu og starfsfólkið er 

reiðubúið að aðstoða við val á vöru. 
Löng reynsla okkar í hönnun og 
framleiðslu á vistvænum rúmfatn-
aði þar sem eingöngu er notuð sér-
valin Pima bómull gefur fólki kost á 
góðum svefni og að því líði vel. Val 
á rúmfatnaði skiptir nefnilega mjög 
miklu máli,“ segir Ágústa.

Verslunin Lín Design er á Smára
torgi í Kópavogi og síminn er 533 
2220, Kringlunni og á Glerártorgi á 
Akureyri. Skoða má vörur og kaupa 
í netversluninni lindesign.is og eru 
þær sendar um allt land. Fylgist 
með á Facebook.com/lindesign
iceland

Gjöf sem veitir hlýju og gleði
Gjafabréfin frá Lín Design hafa gert mikla lukku hjá 
starfsmönnum fyrirtækja um jólin enda margt fallegt.

Falleg gjafabréf frá Lín Design sem eru í umhverfisvænum umbúðum..

Hjá Lín Design 
erum við með 

sérhönnuð falleg gjafa-
bréf sem hentar mörgum 
því þá getur fólk komið í 
verslunina og valið sér 
gjöf að eigin smekk. 

Ágústa Gísladóttir

Það hefur tíðkast í Noregi eins 
og hér á landi að vinnuveit-
endur færi starfsmönnum 

sínum glaðning fyrir jólin. 
Undanfarin ár hefur komið upp 
sú umræða að þeirri upphæð sem 
varið er til jólagjafa yrði betur 
komið í einhvers konar hjálpar-
starfi. Einn af hverjum þremur var 
jákvæður fyrir því að jólagjöfin 
færi í góðan málstað en var samt á 
því að hún ætti þá að fara í hjálpar-
starf í nágrenninu, ekki utanlands. 
Flestir vilja þó fá sína jólagjöf og 
líta á það sem viðurkenningu fyrir 
gott starf á árinu.

Þau fyrirtæki sem hafa ákveðið 
að nota peninginn sem átti að fara 
í jólagjafir í góðgerðarstarf telja 
sig með því vera að sýna sam-
félagslega ábyrgð. Greitt er fyrir 
menntun barna í þróunarlöndum 
eða settur peningur í tiltekin verk-
efni. Aðrir nota upphæðina til að 
styðja við innlend hjálparsamtök.

Í desember 2016 var gerð 
könnun meðal 1.005 Norðmanna 
hjá TNS Gallup um viðhorf til 
jólagjafa frá vinnuveitendum. 
Þátttakendur voru á aldrinum 
18-68 ára og bjuggu víðs vegar 
um landið, höfðu mismunandi 
menntun og heimilistekjur. Sams 
konar könnun var gerð 2014 en þá 

Líta á jólagjöfina sem umbun
Samkvæmt könnun sem gerð var í Noregi vilja flestir frekar fá jólagjöf frá vinnuveitanda sínum 
heldur en að hún fari til hjálparstarfa. Starfsmönnum þykir notalegt að fá góða jólagjöf.

Starfsmönnum finnst alltaf spennandi að vita hvað kemur upp úr jólapakkanum. NORDICPHOTOS/GETTY

svöruðu 60% þátttakenda að þau 
væru ánægð með að fá jólagjafir 
frá vinnuveitendum. Árið 2016 
voru það 55%. Einungis 6% töldu 
að það ætti að sleppa jólagjöfum 

alfarið en voru 8% árið 2014.
Hin dæmigerða manneskja sem 

vill að jólagjöfin fari til góðgerðar-
mála er vel menntuð kona. Eldra 
fólk var frekar á þessari skoðun 

líka en yngra fólk vildi fá sína jóla-
gjöf.

Mörgum finnst frábært að fá 
peningagjöf eða matarkörfu enda 
kosta jólin mikið. Samkvæmt 

könnun eyða Norðmenn í kring-
um 150 þúsund krónum í mat og 
gjafir í desember. Í könnuninni 
sem gerð var í fyrra sögðust 56% 
vilja draga úr gjafakaupum. Sjö af 
hverjum tíu sögðust aldrei hafa 
keypt notaðar vörur til jólagjafa. 
Margir voru þó jákvæðir fyrir því 
að endurnýta hluti. Mikið hefur 
verið rætt um umhverfismál og 
sóun. Með því að endurnýta hluti 
er hægt að gefa persónulega gjöf. 
Að auki væri það gott fyrir sam-
félagið og budduna.

Askalind 4 · 201 Kópavogur · Sími 552 8400

Glæsilegar starfsmannagjafir
Við pökkum inn og komum gjöfinni til þín

Við getum ekki komið í veg fyrir 
að þú breytist í foreldra þína ...

En við getum tryggt að þú vitir 
hvað er að frétta!

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



Markmið ELKO er að bjóða 
upp á jólagjafir sem hitta í 
mark hjá starfsfólki. ELKO 

hefur einbeitt sé að því að lækka 
verð á raftækjum fyrir almenna 
neytendur síðustu 20 ár og ákvað 
að stofna sérstakt fyrirtækjasvið 
í desember í fyrra til að gera það 
sama fyrir fyrirtæki.

„Við bjóðum upp á spenn-
andi vörur í öllum verðflokkum 
frá þekktustu raftækjafram-
leiðendum heims, þannig að við 
getum sérsniðið jólagjafir fyrir 
starfsfólk fyrirtækja í öllum 
stærðargráðum,“ segir Stefán 
Pétur Kristjánsson, formaður 
fyrirtækjasviðs ELKO. „Til að hafa 
þetta eins einfalt og hægt er þá 
bjóðum við líka upp á innpökkun 
á gjöfinni, þannig hún sé tilbúin til 
afhendingar.

Ef svo vill til að gjöfin hitti ekki 
í mark hjá einhverjum, þá tökum 
við á móti henni aftur með bros 
á vör til 24. janúar á næsta ári, 
en það köllum við Brostrygg-
ingu ELKO,“ segir Stefán. „Ef um 
mikið magn jólagjafa er að ræða 
þá getum við hæglega sérpantað 
vörurnar fyrir þig, gert þér enn 
betra tilboð og skoðað sérstaklega 
hvaða skilaþjónustu væri hægt að 
bjóða.“

Margar hentugar gjafir í boði
ELKO býður upp á margar spenn-
andi vörur sem geta hentað sem 
jólagjafir fyrirtækja. „Við erum 
með rosalega stóra bakhjarla og 
aðgang að stærsta raftækjalager 
á Norðurlöndunum, en hann er í 
Svíþjóð og er 107 þúsund fermetr-
ar, eða sirka átján fótboltavellir,“ 
segir Stefán. „Þessi lager fóðrar 
tæplega 300 verslanir á Norður-
löndunum og þar komumst við í 
verð sem fáir aðrir hafa aðgang að.

Það eru nokkrar vörur sem eru 
sérlega vinsælar fyrir þessi jól. 
„Chilly’s fjölnota vatnsflöskurnar 
hafa til dæmis verið rosalega vin-
sælar fyrirtækjagjafir, ekki bara 
fyrir jólin,“ segir Stefán. „Þær eru 
úr stáli, halda köldu í 24 tíma og 
minnka plastnotkun. Margir sem 
vilja taka rétt skref fyrir umhverf-
ið hafa því gefið starfsfólki sínu 
slíkar flöskur.

Þráðlausu Marshall-hátalarnir 
okkar eru líka vinsælir og þeir fást 
í ýmsum stærðum og útfærslum, 
bæði með Bluetooth og Wi-Fi, 
sem gerir það mögulegt að tengja 
marga saman,“ segir Stefán. 
„Hátalararnir eru glæsilegt stofu-
stáss því þeir hafa fallegt útlit sem 
minnir á gömlu Marshall-gítar-
magnarana. Það eru til ýmsar 
útgáfur á ólíku verði, allt frá um 35 
þúsund krónum upp í 80 þúsund 
krónur stykkið.

Margir þekkja orðið BOSE-
heyrnartólin, en þau eru afar 
vinsæl, sérstaklega fyrir skrif-
stofur. Þau gera manni kleift að 
slökkva á öllum kollegunum með 
einum takka þegar maður þarf að 
einbeita sér,“ segir Stefán.

„Þetta eru mest seldu heyrnar-
tól í heimi og það var að koma ný 
útfærsla, NC700, sem bætir sím-
talsgæði til muna með því að bæta 
við hátölurunum og það er líka 
betri hljóðeinangrun í þeim, svo 
að skvaldur heyrist ekki í gegnum 
þau. Það er þægilegt að vera með 
þau á sér til lengri tíma og raf-
hlaðan endist í 20 tíma, svo þau 
henta vel fyrir vinnu. Við höldum 
líka áfram að bjóða upp á Quiet 
Comfort 35 heyrnartólin frá BOSE, 
þau eru virkilega góð og vönduð, 
en aðeins ódýrari,“ segir Stefán.

„Við vorum líka að taka inn 
nýtt kerfi frá Samsung sem heitir 
SmartThings en það virkar þannig 

að maður byrjar á að kaupa hub 
og svo geturðu tengt allar snjall-
lausnir heimilisins við hann, 
þ. á m. Philips Hue ljósakerfi, 
öryggismyndavélar, lekaskynjara 
og hurðaopnara,“ segir Stefán. 
„Svo er hægt að stjórna þessu með 
snjallforriti í símanum og setja 
upp alls kyns stillingar, eins og 
til dæmis að láta kerfið kveikja á 
ljósum og tónlist og byrja að hella 
upp á kaffi þegar maður vaknar á 
morgnana, eða að láta ljós kvikna 
þegar þú kemur og slokkna þegar 
þú ferð með hjálp hreyfiskynjara.

Dagljósalamparnir eru alltaf 
klassísk jólagjöf á þægilegu verði, 
frá sjö þúsund krónum upp í 25 
þúsund,“ segir Stefán. „Þar sem 
við búum á landi þar sem getur 
orðið svolítið dimmt og mikið 
skammdegi þá er þægilegt að geta 
notað lampann til að vakna við 
fuglasöng og sólarupprás. Það 
er ekki hægt að neita því að það 
gerir mikið fyrir sálartetrið. Þessi 
lampar hafa slegið í gegn, enda 
græða allir á þessu, líka fyrirtækin, 
því fólk kemur mun ferskara til 
vinnu á morgnana.

Við bjóðum líka upp á mikið 
úrval snjallúra, sem hafa notið 
síaukinna vinsælda síðustu ár,“ 
segir Stefán. „Við erum með 
margar ólíkar gerðir á fjölbreyttu 
verði, þannig að allir ættu að geta 
fundið úr við sitt hæfi.“

Sérsníða gjafir fyrir fyrirtæki
„ELKO býður upp á klæðskera-
saumaðar fyrirtækjagjafir. Það 
þýðir að fólk getur haft samband 
við mig beint í gegnum stefan@
elko.is og gefið mér helstu upp-
lýsingar um fyrirtækið og þá 
komum við með tillögur sem 
henta fyrirtækinu,“ segir Stefán. 
„Það er hægt að fá fyrirtækjagjafir 
allt frá 2.000 krónum upp í eins 
mikið og fólk vill, þannig að það 
ætti að vera auðvelt að finna gjöf á 
réttu verði.“

ELKO finnur gjöfina sem hentar
ELKO býður upp á frábært verð á alls kyns spennandi raftækjum og þar er hægt er að fá sér-
sniðnar jólagjafir fyrir starfsfólk sem henta fyrirtækjum af öllum stærðum og gerðum.  

ELKO býður frábært úrval og verð á raftækjum og Stefán getur sérsniðið jólagjafir fyrir fyrirtæki sé þess óskað. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Það er hægt að tengja SmartThings kerfið við ýmislegt 
á heimilinu með sérstökum fjölnota skynjara.

Quiet Comfort 35 heyrnartólin frá 
BOSE eru góð og vönduð og ódýrari 
en nýjasta gerðin frá BOSE.

NC700 er nýj-
asta útfærslan 
af mest seldu 
heyrnartólum 
í heimi. Þar eru 
símtalsgæði 
bætt til muna 
og það er líka 
betri hljóð-
einangrun í 
þeim.

Þráðlausu Marshall-hátalarnir hafi sígilt og glæsilegt út-
lit og geta virkað sem prýðilegt stofustáss.

Þessar fjölnota vatnsflöskur úr stáli frá Chilly’s eru vin-
sælar, þægilegar og minnka plastnotkun.
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Gjafabréf fást þar í bæði 
snyrti- og nuddmeðferð, en 
ekki síður í líkamsræktar-

stöðina þar sem er hægt að gefa 
aðgang í allt frá mánuði til eins árs. 
Ragnheiður Kristín Guðmunds-
dóttir, deildarstjóri Reykjavík 
Hilton Spa, segir að í ár verði þau 
með þá nýjung að bjóða upp á 
gjafabréf á ýmiss konar námskeið. 
„Við erum til dæmis með námskeið 
fyrir 60 ára og eldri, svo verðum 
við með golfnámskeið í janúar, það 
hentar þeim sem ætla af stað í golf-
tímabilið næsta vor. Við erum líka 
með alls konar lífsstílsnámskeið. 
Þannig að við erum með gríðarlega 
mikið af gjafabréfum í boði.“

Hægt að leysa út gjafabréfin 
eftir eigin vali
Hilton Reykjavík Spa er með 
stærstu nuddstofu landsins þar 
sem er boðið upp á alls kyns nudd-
meðferðir, allt frá íþróttanuddi og 
yfir í steinanudd. „Svo erum við 
með stóra og öfluga snyrtistofu.“ Á 
meðan það er hægt að kaupa gjafa-
bréf í eitthvað eitt af því mörgu 
sem Hilton Reykjavík Spa hefur 
upp á að bjóða, er líka hægt að gefa 
gjafabréf upp á ákveðna upphæð 
sem er hægt að leysa út eftir eigin 
vali. „Þeir sem fá þau gjafabréf geta 
þá komið og leyst þau út hjá okkur 
á Hilton Reykjavík Spa, eða hjá 
fleiri eignum sem eru innan okkar 
vébanda. Til dæmis er hægt að nota 
gjafabréfin á Vox veitingastaðnum 
okkar. Þannig að í rauninni eru þau 
gjafabréf ávísun sem er hægt að 
nota á f leiri stöðum.“

Auk gjafabréfanna er Hilton 

Gefðu góða heilsu í jólagjöf 
Reykjavík Hilton Spa er með fjölbreytt úrval af gjafabréfum sem henta vel til tækifærisgjafa og 
sem fyrirtækjagjafir. Alls kyns upplifun og frábær þjónusta er í boði í glæsilegum húsakynnum.

Teygjur og slökun með sérþjálfuðu fagfólki. MYNDIR/REYKJAVÍK HILTON SPA

Allir sem kaupa 
meðlimakort 
geta notið leið-
sagnar þjálfara 
í sal. 

Ekki er amalegt að njóta kyrrðar og slökunar í heitum potti eftir líkamsrækt eða nudd. Allir fá notalegt herðanudd í pottunum. Hjá Reykjavík Hilton Spa eru einnnig útipottar fyrir gesti.  

Reykjavík Spa með alls konar 
gjafavöru í boði eins og líkams-
ræktarvörur eða snyrtivörur. 
Ragnheiður leggur áherslu á að 
það er einstaklega sniðugt að gefa 
heilsu í jólagjöf sem verður eflaust 
mörgum ofarlega í huga eftir jóla-
matinn og nudd er eitthvað sem 
allir hafa gott af. „Nudd er líka 
líkamsrækt. Einnig erum við með 
gjafabréf í heilsulindina okkar en 
það felur í sér aðgang að heitum 
pottum, með herðanuddi, köldum 
potti, f lotlaug, saunu og vatns-
gufu. Gjafabréfin okkar gilda í alla 
okkar þjónustu. Við erum með 
fjöldann allan af samsettum gjafa-
bréfum, til dæmis:

n Upplifun 1 – Fallegar hendur  
og flottar tær

Dekur fyrir hendur og fætur. 
Neglur þjalaðar, naglabönd 
löguð og hendur nuddaðar. 
Naglalakkað ef óskað. Fætur eru 
settir í vatn, neglur snyrtar, sigg 
tekið, naglabönd löguð og fætur 
nuddaðir. Neglur lakkaðar ef 
óskað er.

Handsnyrting og fótsnyrting 
– 19.600 kr.

n Upplifun 2 – Slakandi nudd 
og hand- eða fótsnyrting

Í lúxus handsnyrtingu eru 
hendurnar djúphreinsaðar, 
neglur þjalaðar og pússaðar og 
naglabönd löguð. Hendur og 
handleggir nuddaðir og settir í 
parafínvax. Í lúxus fótsnyrtingu 
eru fætur settir í vatn og þeir 
skrúbbaðir, neglur snyrtar, 
sigg tekið og naglabönd löguð. 
Parafínvax sett á fætur og þeir 
nuddaðir. Klassískt vöðvanudd 
þar sem leitast er við að mýkja 
vöðva, örva blóðrás og sogæða-
vökva.

Lúxus hand- eða fótsnyrting 
og 50 mín. nudd – 24.900 kr.

n Upplifun 3 – Endurnærandi 
fyrir hann eða hana

Dekrað við allan líkamann. Stutt 
útgáfa af andlitsbaði. Andlitið 
er yfirborðs- og djúphreinsað. 
Andlit er nuddað og maski 
settur á. Klassískt vöðvanudd 
þar sem leitast er við að mýkja 
vöðva, örva blóðrás og sogæða-
vökva.
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Fyrirtækjagjafir sem slá í gegn

Gilbert úrsmiður býður upp á glæsilegt úrval íslenskra gæða 
armbandsúra frá  JS Watch Co. Reykjavik og ARC-TIC Iceland. 

Tilvalið fyrir fyrirtæki sem vilja verðlauna starfsfólk 
sitt á tímamótum og gefa gjöf sem endist.

Persónuleg þjónusta og einstök vöruþekking er aðalsmerki okkar.
Skoðaðu úrvalið á www.gilbert.is

101 Art Deco 32 mm 
armbandsúr með krókódílaól

Frisland Classic
með brúnum strútsfót

Sif NART 1948 
1000 m. vatnsþétt

Frisland 1941
með svartri Pilot ól

ARC-TIC Iceland
Retro úr í úrvali
Verð frá 29.900,-

101 32 og 38 mm 
armbandsúr með stálól

Reykjavik Raincoats
LAUGAVEGUR 62, 101 RVK

www.reykjavikraincoats.com
info@reykjavikraincoats.com

Sími: 5711177 

Sendu okkur póst á info@reykjavikraincoats.com
eða hringdu í okkur í síma 571 1177 
og við aðstoðum þig við að velja réttu 
gjöfina fyrir þig og þitt starfsfólk

Gefðu Íslenska hönnun sem kemur að góðum notum



Árni Esra Einarsson er eigandi Margt smátt sem gefur út gjafakort sem hafa hitt í mark. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Við erum að selja fyrir-
tækjum gjafakort þar sem 
starfsmenn þeirra velja sér 

draumagjöfina sem þá langar í eða 
jafnvel bráðvantar í búið,“ segir 
Árni Esra Einarsson, eigandi Margt 
smátt.

Alls er úr 700 gæðavörum að velja 
og hægt að velja fjögur misverðmæt 
gjafa- og jólakort.

„Á bak við hvert kort sem gefið er 
má velja úr hundrað mismunandi 
gjöfum í nokkrum vöruflokkum 
til að setja í jólapakkana sem 
sendir eru heim að dyrum starfs-
mannsins,“ upplýsir Árni Esra sem 
hjá Margt smátt jafnvel sérhannar 
gjafakort og jólakort með vöru-
merki og jólakveðju frá fyrirtækj-
um sem velja að gleðja starfsfólk 
sitt með jólapakka frá Margt smátt.

„Við erum með sérhannað vef-
viðmót með vörumerki og kveðju 
frá fyrirtækinu og varan sem sést á 
síðunni er alltaf til á lager,“ útskýrir 
Árni Esra, en kostnaður við gjafa-
kortið kemur ekki fram á jólakort-
inu til þess sem þiggur gjöfina.

„Gjafakort Margt smátt er ávísun 
á verðmæti – ekki peninga, og 
þiggjandinn getur líka valið um 
að upphæðin renni til góðgerðar-
mála,“ segir Árni Esra.

Jólagjöf sem verður notuð
Hjá Margt smátt fást vandaðar og 
fallegar gjafir fyrir breiðan aldurs-
hóp.

„Allt eru það þekkt vörumerki 
og gaman að segja frá því að heimt-
ur á gjöfum sem ánægt starfsfólk 
sækir með gjafakortinu sínu er að 
meðaltali 94 prósent. Þetta er því 
frábær kostur fyrir fyrirtæki sem 
uppskera himinlifandi starfsmenn 
á jólunum og ákaflega einfalt og 
þægilegt í alla staði,“ segir Árni 
Esra.

Hann segir ótvíræðan kost fyrir 
fyrirtæki að þurfa ekki að pakka 
inn jólagjöfunum.

„Gjafakortið einfaldar mjög alla 
dreifingu, sérstaklega hjá fyrir-
tækjum sem eru dreifð um landið 
eða með útibú í útlöndum. Öll 
vinna við undirbúning og afhend-
ingu verður létt og skemmtileg,“ 
segir Árni Esra. 

„Það að starfsmaðurinn velji 
sjálfur sína gjöf eykur til muna 
líkurnar á að gjöfin verði notuð. 
Því má segja að það sé sterkur 
umhverfisvænn punktur að 
gefa gjafakort Margt smátt þar 
sem gjöfin endar ekki ónotuð í 
geymslunni,“ segir Árni Esra innan 
um ómótstæðilegt vöruúrval sem 
Margt smátt býður upp á.

„Við teljum okkur vera með 
lausn sem mannauðsdeildir fyrir-
tækja hreinlega elska og einfaldar 
alla vinnu til muna sem fylgir 
því að velja og dreifa jólagjöfum 
til starfsmanna. Þetta eru vörur 
sem fást ekki í hefðbundnum 
verslunum og hægt er að velja af 
handahófi sem gerir þetta pró-
gramm enn skemmtilegra fyrir 
starfsmanninn. Það er heildsölu-
verð á vörunum þannig að ef varan 
kostar 5.000 krónur hjá okkur má 
reikna með að sambærileg vara 
kosti að minnsta kosti 10 þúsund 
krónur í verslunum.“

Nánari upplýsingar má finna á 
margtsmatt.is.

Glæsilegar pönnur og skurðarbretti, mortél og sleifar í eldhúsið.

Viðloðunarfrí stálpanna.

Litrík, eldföst mót í matseldina. Vandaðar töskur fyrir öll lífsins tilefni eru góð og eiguleg jólagjöf.

   Allir  
velja þá 
     eitthvað 
fallegt

Við teljum okkur 
vera með lausn 

sem mannauðsdeildir 
fyrirtækja hreinlega 
elska og einfaldar alla 
vinnu til muna sem 
fylgir því að velja og 
dreifa jólagjöfum til 
starfsmanna.

Gjafakort Margt 
smátt hefur gjör-
samlega slegið 
í gegn. Það er 
skemmtileg nýj-
ung á jólagjafa-
markaðnum og 
hefur hitt fyrir-
tæki og starfsfólk 
þess í hjartastað. 
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n Allir finna eitthvað við sitt hæfi og velja sér sitt uppáhald í einfaldri vefverslun
n Yfir 700 gæðavörur í boði
n Á bak við hvert kort eru um 100 mismunandi gjafir í nokkrum vöruflokkum.
n Mjög vandaðar og fallegar gjafir, m.a. þekkt vörumerki fyrir breiðan aldurshóp
n Gjafakort Margt smátt er ávísun á meiri verðmæti en kostnaðinn á bak við þau
n Mjög einfalt og þægilegt í alla staði, gjöfin send heim að dyrum starfsmanns



Það þarf ekki 
endilega að 
grilla úti þegar 
maður á svo 
verklega og 
vandaða grill-
pönnu fyrir 
steikurnar.

Ofursvöl svunta gerir eldhússtörfin skemmtilegri.

Töff skurðarbretti í mörgum stærðum passa vel undir eldföstu mótin.

Góð taska í ferðalög og tómstundir er þarfaþing.

Snyrtitaska, tölvutaska og ferðataska.

Falleg ilmkerti 
eru vinsæl 
gjöf og gefa 
heimilinu nota-
legan blæ.

Lóð og líkamsræktartæki gefa nýárinu góð fyrirheit um betri lífsstíl.

Fallegir og góðir pottar setja mikinn sjarma á eldhúsið.

Undurfögur kristalsglös og kanna í stíl.
Glæsilegur borðbúnaður fæst í úrvali fyrir hvunndags og sparileg tilefni.

Baðsloppar og 
rúmfatnaður 
eru meðal þess 
sem velja má 
með Gjafakorti 
Margt smátt.

Eitursvalir bakpokar og töskur fyrir dagsins annir.
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Birna Dröfn  
Jónasdóttir
birnadrofn@frettabladid.is

Á hverju ári eru einhver fyrir-
tæki sem nýta sér þetta hjá 
okkur og það hefur farið 

vaxandi síðastliðin ár,“ segir Stefán 
Örn Gíslason, verkefnastjóri fyrir-
tækjasamstarfs hjá UNICEF.

UNICEF hefur í áraraðir boðið 
bæði einstaklingum og fyrirtækj-
um upp á Sannar gjafir. Sem dæmi 
um gjafirnar má nefna jarðhnetu-
mauk, bólusetningar, námsgögn 
og moskítónet.

„Sannar gjafir eru gjafabréf fyrir 
hjálpargögnum sem fyrirtæki og 
einstaklingar geta gefið sem gjafir 
og svo sendir UNICEF hjálpar-
gögnin á vettvang þar sem þörfin 
fyrir þau er brýnust hverju sinni,“ 
segir Stefán.

„Vöxturinn í Sönnum gjöfum 
hefur síðastliðin ár verið hraðari 
hjá einstaklingum en fyrirtækjum 
en það virðist þó vera að einhver 

hugarfarsbreyting sé að eiga sér 
stað í þessum efnum,“ segir Stefán.

„Þetta er ekki eitthvað sem ýtir 
undir neysluhyggju og þetta er 
ekki munaðarvara heldur eitthvað 
sem er lífsnauðsynlegt fyrir börn á 
svæðum þar sem mikil neyð ríkir,“ 
segir Stefán.

„Það er mikil umræða um 
það í samfélaginu að minnka 
þurfi neyslu á sama tíma og við 
virðumst ekki ætla að hætta að 

gefa hvert öðru gjafir. Þetta er 
mögulega lausn á því, gjafir sem í 
rauninni gefa áfram,“ segir hann.

„Við höfum sérstaklega séð 
aukningu í því að fyrirtæki bæti 
Sönnum gjöfum við gjafirnar sem 
þau eru að gefa starfsmönnum 
sínum. Einn valmöguleiki er að 
gera merkimiðann merkilegan,“ 
segir hann og brosir. „Með því á ég 
við að flest fyrirtæki eru að gefa 
afar veglegar gjafir á jólunum og 
við önnur tilefni og þeim fylgja 
kort eða merkimiðar til starfs-
manna. Fyrir til dæmis 500 krónur 
er hægt að gera merkimiðann að 
Sannri gjöf sem inniheldur vatns-
hreinsitöflur sem hreinsa fimm 
þúsund lítra af vatni,“ bætir Stefán 
við.

„Okkar reynsla er sú að þetta 
hafi vakið mjög mikla lukku hjá 
starfsfólki,“ segir Stefán. „Svo 
skemmir ekki fyrir að Sannar 
gjafir UNICEF teljast stuðningur 
til góðgerðarmála svo fyrirtæki 
geta nýtt þær til skattaafsláttar,“ 
segir Stefán að lokum. 

Færist í vöxt að 
fyrirtæki gefi 
Sannar gjafir
Stefán Arnar Gíslason segir aukast að fyrirtæki gleðji starfs-
fólk sitt með Sönnum gjöfum frá UNICEF. Hann segir hugar-
farsbreytingu gagnvart umhverfi og neysluhyggju líklega 
ástæðu. Gjafirnar eru í formi gjafabréfs fyrir hjálpargögnum.

Stefán Örn Gíslason, verkefnastjóri hjá UNICEF, segir æ fleiri kaupa Sannar gjafir. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI 

Okkar reynsla er 
sú að þetta hafi 

vakið mikla lukku hjá 
starfsfólki.
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21. - 22. DESEMBER Í HÖRPU

Miðasala fer fram á harpa.is/jolagestir.
Nánar á senalive.is/jolagestir

SKRÁNING
er hafin!

JÓLA

STJARNAN
2019

AuÐur · Birgitta Haukdal
FriÐrik Ómar · GDRN · Gissur Páll

Jón Jónsson · Svala · Þóra Einarsdóttir
ÁSAMT SIGURVEGARA

JÓLASTJÖRNUNNAR 2019

JÓLASTJARNAN 2019 er Í SJÓNVARPI SÍMANS
TAKTU ÞÁTT Á MBL.IS/JOLASTJARNAN

 

STÓRSVEIT JÓLAGESTA SKIPUÐ LANDSLIÐI HLJÓÐFÆRALEIKARA
STRENGJASVEIT JÓLAGESTA · KARLAKÓR INN ÞRESTIR

REYKJAVÍK GOSPEL COMPANY · BARNAKÓR KÁRSNESSKÓLA



SÉRHÖNNUM OG SÉRMERKJUM STARFSMANNAGJAFIR 
MEÐ UPPLIFUN AÐ ÞÍNU VALI

Hafðu samband og við útbúum persónulega starfsmannagjöf 
með kveðju frá fyrirtækinu, í þeim verðflokki sem þú óskar.

577 5600     |     info@oskaskrin.is     |     oskaskrin.is

GEFÐU
STARFSFÓLKI

UPPLIFUN
Í ÖSKJU



Eigendur Lux veitinga eru þeir 
Viktor Örn Andrésson og 
Hinrik Lárusson. Viktor Örn 

er einn virtasti matreiðslumaður 
Íslands. Hann hlaut til að mynda 
titilinn kokkur ársins árið 2013 og 
vann Norðurlandameistaramót 
matreiðslumanna árið 2014. Vikt-
or náði einnig einum besta árangri 
íslensks matreiðslumanns þegar 
hann hlaut bronsverðlaun í hinni 
virtu matreiðslukeppni Bocuse 
D’or árið 2017. Viktor hefur verið 
í landsliði matreiðslumanna frá 
árinu 2009 og hreppti landsliðið til 
að mynda gull- og silfurverðlaun 
á heimsmeistaramóti matreiðslu-
manna í Lúxemborg árið 2014.

Hinrik er einn færasti mat-
reiðslumaður landsins þrátt fyrir 
ungan aldur. Hann sigraði í keppni 
Kokkanema ársins 2017 og landaði 
silfri í norrænu nemakeppninni 
árið 2018. Hann var jafnframt 
aðstoðarmaður Viktors Arnar á 
Bocuse D’or keppninni árið 2017 
þar sem þeir unnu til bronsverð-
launa. Hinrik var einnig í landsliði 
matreiðslumeistara árið 2018 þar 
sem liðið vann til gullverðlauna 
og nú síðast vann Hinrik Evrópu-
keppnina í matreiðslu árið 2018.

Í fyrsta sinn ætla Lux veitingar 
að bjóða fyrirtækjum að kaupa 
sælkerapakka til að gefa starfs-
mönnum í jóla- eða áramóta-
pakka. Viktor segir að í boði verði 
tvenns konar jólapakkar og einn 
steikarpakki. „Í pakkanum verða 
til dæmis heimalagaðar sósur, 
grafinn lax og kjöt, reyktur lax, 
ostar og sultur. Við leggjum mikið 
upp úr því að allt sé heimalagað, 
þannig að við til dæmis gröfum og 
reykjum laxinn sjálf. Við gerum 
allt frá grunni.“

Síðastliðið ár hafa Lux veitingar 
séð um veitingar í allt frá árshátíð-
um og jólahlaðborðum, í brúð-
kaup og alls konar pinnaveislur. 
„Okkar helstu verkefni síðasta ár 
eru árshátíðir og alls konar sér-
hæfðar veislur eins og brúðkaup. 
Síðan erum við með ráðgjafar-
þjónustu fyrir fyrirtæki. Við erum 
til dæmis að vinna með Foodco í 
að hanna og þróa rétti fyrir þau, 
ásamt því að þróa matvöru fyrir 
ýmis fyrirtæki. Svo sjáum við um 
reksturinn á golfskálanum Oddi í 
Urriðaholti,“ en þar er veislusalur 
sem Lux veitingar eru með opinn 
á veturna.

Pantanir hafa margfaldast
Viktor segir mest vera að gera 
í pöntunum á veislupinnamat, 
fyrir stærri veislur og fyrirtæki. 
„Við erum mikið í því að þjónusta 
standandi pinnaveislur fyrir 500 
til 600 manns.“ Viktor segir að 
þjónustan sé á pari við markaðs-
verð, en verðið fer auðvitað eftir 
því sem fólk pantar. „Það er mikið 
atriði hjá okkur að vera með gott 
hráefni, sem kostar alltaf aðeins 
meira en annars flokks gæði.“

Í síðustu viku færðu Lux veit-
ingar enn út kvíarnar og opnuðu 
veitingabásinn Möns í Mathöllinni 
á Höfða. Þar er boðið upp á hlað-
borð af heimilismat í hádeginu og 
streetfood á kvöldin. Aðspurður 

Heimalagaður  
sælkeramatur  
í jólapökkum
Lux veitingar er alhliða veisluþjónusta sem 
fagnar eins árs afmæli í desember á þessu ári.

Glæsilegur veislumatur hjá Lux veitingum. Fjölbreyttar veislukörfur eru í boði fyrir jólin.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Eigendur Lux veitinga eru þeir Viktor Örn Andrésson og Hinrik Lárusson matreiðslumenn. 

Borðin svigna 
undan veislu-
matnum. 

Lux jólakarfa
n Graflax og graflaxsósa
n Heitreykt bleikja og pipar-

rótarsósa
n Villibráðarpaté
n Reykt andabringa
n Ostar og kex
n Hamborgarhryggur
n Hangikjöt

Lux sælkerakarfa
n Humarsúpa 1 lítri
n Graflax og graflaxsósa
n Heitreykt bleikja og pipar-

rótarsósa
n Villibráðarpaté
n Bláberjagrafin gæsabringa
n Cumberlandsósa
n Ostar og kex
n Reykt andabringa
n Sultaður laukur

Lux veislukarfa
n Humarsúpa 1 lítri
n Bláberjagrafin gæsabringa
n Naut Wellington
n Villisveppasósa
n Trufflu-kartöflugratín
n Blandaðir sveppir

Jólapakkarnir koma í þægileg-
um og stílhreinum umbúðum.

hvað Lux veitingar eru bestar í að 
gera segir Viktor léttur í bragði að 
þau séu best í öllu. „Við erum með 
mikinn metnað og ástríðu fyrir 
því sem við gerum, þannig að við 

tökum öllum verkefnum mjög 
alvarlega og leggjum allt í að gera 
okkar besta fyrir kúnnann.“

Frá byrjun hafa pantanir á 
þjónustu margfaldast hratt. Lux 
veitingar hafa farið frá því að 
sinna bara veislum um helgar 
og yfir í að fá pantanir alla daga 
vikunnar. „Þjónustan hefur farið 
mjög vaxandi og það er orðið 
gríðarlega mikið að gera hjá okkur. 
Eftirspurnin eftir veislum í bæði 
heimahúsum og hjá fyrirtækjum 
er mjög mikil.“ Viktor segir margar 
skemmtilegar pantanir koma inn, 
enda er veisluþjónustan mjög opin 
fyrir því að fólk fái að sérsníða 

matseðilinn að sinni veislu. Um 
daginn var til dæmis pantaður 
matur fyrir halloween-veislu, þar 
sem allur maturinn á að líkjast 
einhverjum listaverkum. „Við 
 fáum margs konar pantanir af því 
sem fólki dettur í hug. Það er mjög 
gaman.“

Sérsníða veitingar  
að hverri veislu
Bráðlega verður opnuð heima-
síða Lux veitinga, luxveitingar. is. 
Þó að það verði matseðill á þeirri 
síðu leggur Viktor áherslu á að 
þjónustan eigi að vera sniðin að 
hverjum og einum. „Oftast er 

það þannig að fólk fær einhverjar 
hugmyndir að veitingum og við 
vinnum út frá þeim.“

Hægt er að panta þjónustu Lux 
veitinga í gegnum Facebook og 
svo er líka hægt að fylgjast með 
þeim á Instagramreikningi þeirra, 
lux_veitingar. Hafi fyrirtæki áhuga 
á að panta jólapakka eða áramóta-
pakka er best að senda tölvu-
póst á veitingar@luxveitingar. is, 
pakkarnir verða svo afhentir á 
umsömdum tíma.

Fyrir frekari upplýsingar sendið 
póst á veitingar@luxveitingar.is

Þjónustan hefur 
farið ört vaxandi 

og það er nóg að gera hjá 
okkur. Eftirspurnin eftir 
veislum í heimahúsum 
og hjá fyrirtækjum er 
mikil.
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Hverfisgata 19 • 101 Reykjavík • s. 551 1200 • leikhusid.is

Gefðu upplifun og ævintýri

Gjafakort í Þjóðleikhúsið hentar öllum 
enda ávísun á upplifun og ævintýri.
Úrval sýninga til að velja úr á hverju ári 
með gjafakorti sem rennur aldrei út.
 
Fáðu tilboð fyrir hópinn þinn 
á midasala@leikhusid.is eða í síma 551 1200
 
Þjóðleikhúsið, leikhúsið þitt



Jóhann Gunnarsson, sölu-
stjóri fyrirtækjasviðs hjá 
Cintamani, segir að mörg 

fyrirtæki hafi tekið upp þann sið 
að gefa starfsfólkinu hlýja úti-
vistargjöf í jólagjöf. „Við erum með 
vetrarúlpur, vandaðar peysur og 
ýmsan útivistarfatnað. Öll efni 
sem við notum uppfylla þarfir 
þeirra kröfuhörðustu og mikil 
áhersla er lögð á gæðaeftirlit,“ segir 
hann. „Allur fatnaður Cintamani 
er hannaður með það að leiðarljósi 
að hann standist íslenska veðrið 
sem getur verið erfitt og síbreyti-
legt. Úlpurnar henta öllum aldri 
allt árið um kring. Einnig erum við 

Hlý gjöf fyrir íslenskt veðurfar
Jóhann 
Gunnarsson, 
sölustjóri fyrir-
tækjasviðs hjá 
Cintamani, er 
hér í versluninni 
með fallegan 
útivistarfatnað 
á bak við sig.  
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Vinsælt er að 
gefa starfs-
mönnum gjafa-
bréf í Cintamani 
í jólagjöf. Fyrir-
tækið heldur 
upp á 30 ára af-
mæli á þessu ári 
og eru allar vörur 
þrautreyndar 
af íslensku úti-
vistarfólki og 
hannaðar fyrir ís-
lenskt veðurfar.

með frábærar peysur sem henta vel 
í vinnuna,“ segir Jóhann. „Þá hefur 
Cintamani anórakkur sem nefnist 
Tinna verið mjög vinsæll enda 
þægilegur klæðnaður. Sömuleiðis 
úlpurnar okkar sem nefnast Elna 
og Andrés. Fólk er farið að þekkja 
vörurnar okkar og kemur aftur og 
aftur,“ segir hann.

„Í þrjátíu ár hefur Cintamani 

staðið framarlega í að framleiða 
fatnað fyrir konur, karla og börn og 
vörurnar eru í stöðugri þróun. Þær 
hafa fengið frábærar viðtökur. Við 
höfum verið öflugir í fyrirtækja-
gjöfum og gerum tilboð ef þess er 
óskað. Við veitum góða þjónustu og 
aðstoðum fyrirtæki í vali á vörum 
til gjafa,“ bendir Jóhann á.

Cintamani er með mikið 

vöruúrval þannig að flestir finna 
eitthvað við sitt hæfi, hvort sem 
um er að ræða útivist, skíði, göngur 
og annað eða bara hlýja hvers-
dagsflík. „Allar þessar vörur eru 
mjög klæðilegar og fara vel. Það 
er einfalt að fara inn á vefverslun 
okkar og velja sér réttu flíkina en 
við sendum hvert á land sem er,“ 
segir Jóhann.

Cintamani er með fimm verslanir, 
í Bankastræti 7, Kringlunni, Smára-
lind, Austurhrauni 3 í Garðabæ og 
Skipagötu 5 á Akureyri.  
 
Skoðið endilega vefverslunina 
www.cintamani.is en þar má sjá 
fjölbreytt vöruúrval fyrir alla fjöl-
skylduna.
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Meirihluti vinnustaða gefur 
starfsfólki sínu jólagjafir 
en það eru fleiri atriði 

sem geta gert þennan tíma árs enn 
gleðilegri. Það er alltaf ánægjulegt 
að brjóta upp daginn og eykur 
það bæði jákvætt andrúmsloft og 
afköst á vinnustöðum.

Hér eru nokkrar hugmyndir 
að viðburðum sem eru einfaldir í 
framkvæmd.

n Slökun Jólunum getur fylgt 
mikil streita og því er kjörið að 
leita leiða til að hjálpa starfsfólki 
að slaka á og auka bæði lífsgæði 
og starfsánægju. Það er til dæmis 
hægt með því að bjóða upp á stutt 
nudd, jógatíma eða hugleiðslu-
stund.

n Vinaleikur Leynivinaleikurinn er 
sígildur en hann fer yfirleitt þann-
ig fram að starfsfólk dregur miða 
af handahófi með nafni vinnufé-
laga og reynir svo að sjá til þess 
að gleðja viðkomandi til dæmis 
yfir eina viku. Glaðningur getur 
verið í formi lítilla gjafa, fallegra 
skilaboða eða bara eitthvað sem 
gæti gert daginn aðeins betri fyrir 
leynivininn. Þá er gaman að hafa 
smá viðburð þegar leynivinirnir 
eru afhjúpaðir. Þetta er því kjörið 
sem eins konar forleikur í aðdrag-
anda jólahlaðborðs.

n Vettvangsferðir Þá er alltaf upp-
lífgandi að fara úr húsi og breyta 
um umhverfi. Hægt er að fara á 
skauta eða í hópferð á jólamynd 
svo eitthvað sé nefnt.

Í hátíðarskapi á vinnustaðnum
Þegar dagarnir styttast og jólin eru handan við hornið, eykst álagið, umferðin þyngist og veskið 
léttist. Það er því sjaldan jafn mikilvægt að gera sér glaðan (vinnu)dag eins og um hátíðirnar.

Það er margt 
hægt að gera 
til þess að 
bæta starfs- 
og jólaanda á 
vinnustöðum. 
NORDICPHOTOS/
GETTY 

n Búningakeppni Það er gaman 
að breyta til og á jólunum er hægt 
að efna til samkeppni um það 
hver geti verið sem jólalegastur 
til fara, nú eða hver eigi ljótustu 
jólapeysuna.

n Jóla-spurningakeppni Hægt 
er að efna til spurningakeppni 
þar sem starfsmönnum er skipt í 
lið sem keppast svo við að svara 
spurningum sem allar tengjast 
jólunum á einhvern hátt. 

n Heilsuátak Jólamaturinn verður 
seint talinn hollur. Óhóflegt fram-
boð af sykruðum smákökum, 

konfekti og reyktu kjöti sem 
skolað er niður með gosdrykkjum 
og jólabjór gerir það að verkum 
að mörgum líður hreinlega illa 
eftir hátíðirnar. Það væri því ekki 
úr vegi að sjá til þess að starfsfólk 
hafi aðgang að heilnæmum mat 
á borð við næringarríka hristinga 
og súpur. Hægt er að hafa hlað-
borð þar sem allir koma með 
eitthvað hollt, og jafnvel fara í 
vatnsdrykkju átak eða -keppni, þó 
innan skynsamlegra marka.

Þá getur líka verið skemmtilegt 
að reyna að höfða til sem flestra 
skilningarvita á meðan á vinnu 

stendur, hvort sem það er með tón-
list eða ilmandi smákökum. Þetta 
þarf ekki að vera flókið en skilar 
sér margfalt.

Til umhugsunar
Það er víst aldrei hægt að höfða til 
allra en það er ýmislegt sem gott er 
að hafa í huga, svo tillit sé tekið til 
sem flestra.

n Ef það er eitthvað sem fólk 
hefur yfirleitt ekki nóg af í að-
draganda jólanna, að undan-
skildum peningum, þá er það tími. 
Því er ráð að hafa hópefli eða aðra 
viðburði á meðan á vinnutíma 

stendur, sé það mögulegt, eða, 
séu viðburðirnir utan vinnutíma, 
sjá til þess að starfsfólk fái frí á 
móti.

n Þá má einnig leiða hugann að 
þeim stóra og sívaxandi hóp fólks 
sem neytir ekki dýraafurða og 
gæta þess að það séu veitingar 
og annað slíkt í boði sem hentar 
þeim hópi.

n Líkt og með dýraafurðir er 
einnig stór hópur fólks sem kýs 
að neyta ekki áfengis og því 
mikilvægt að gera ráð fyrir því að 
viðburðir eða aðrar uppákomur 
tengdar vinnunni snúist ekki bara 
um að fá sér í glas með vinnufé-
lögunum. Léttkennt eða jafnvel 
allsgáð hópefli þarf ekki að vera 
verra, nema síður sé.

n Í fjölmenningarsamfélagi er 
gott að hafa hugfast að það líta 
ekki allir sömu augum á hátíð-
arnar. Margir trúar- og menn-
ingarhópar neyta til dæmis ekki 
svínakjöts en það er oft mikið um 
það á jólunum. 

n Þá eru sumir sem eiga hreinlega 
erfitt um hátíðarnar af ýmsum 
ástæðum, hvort sem það er vegna 
fjölskyldu- eða fjárhagsstöðu svo 
eitthvað sé nefnt. Hátíðirnar eru 
tilvalinn vettvangur til þess að 
sýna öðrum umburðarlyndi og 
kærleik, sérstaklega þeim sem 
gætu upplifað sig utangarðs. 
Gleymum ekki litlu stúlkunni með 
eldspýturnar.



Það getur verið erfitt að 
finna gjöf sem hentar 
öllum,“ segir Guðmundur 

Magnason, framkvæmdastjóri 
Heimkaup.is. „Einhvern vantar 
hlýja úlpu, meðan sumir væru til 
í bók og enn aðrir vilja gera vel 
við sig í mat og drykk. Heim-
kaup.is bauð fyrirtækjum 
gjafabréf til jólagjafa 
í fyrsta skipti fyrir 
jólin í fyrra og það 
er óhætt að segja að 

Gjöf sem hittir í mark 
Guðmundur segir að Heimkaup.is bjóði upp á yfir 50.000 mismunandi vörur, þannig að þar geti allir fundið eitthvað við sitt hæfi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Fyrirtæki fá      
magnafslátt eftir 

því hversu mörg eða hve 
verðmæt bréf eru keypt 
og nemur afslátturinn 
allt frá 8% upp í 22%.
Guðmundur Magnason

það hafi mælst vel fyrir – bæði 
hjá fyrirtækjum og ekki síður hjá 
starfsfólkinu!“

Hittir í mark hjá öllum
„Með því að gefa gjafabréf á Heim-
kaup.is hittir gjöfin klárlega í 
mark, því Heimkaup.is býður 

landsins mesta úrval 
– punktur!“ segir 

Guðmundur. 
„Í hillum 

vefversl-
unar-
innar 
eru yfir 

50.000 
mismunandi 

vörur þannig að þar 
munu allir finna eitt-
hvað við sitt hæfi. Til 

samanburðar má nefna að stærstu 
íslensku stórmarkaðirnir 
bjóða upp á innan við 
15.000 vörunúmer á 
hverjum tíma.“

Magnafsláttur 
fyrir fyrirtæki

„Fyrirtæki fá 
magnafslátt eftir því hversu 
mörg eða hve verðmæt bréf 

eru keypt og nemur 
afslátturinn allt frá 
8% upp í 22%,“ segir 
Guðmundur. „Ef 
keypt eru til dæmis 
120 eintök af 20.000 

króna gjafabréfum 
fæst hvert bréf á 

13.548 kr., auk virðis-
aukaskatts.“

Þjóna fólki um land allt
„Mörg fyrirtæki eru með starf-

semi víða um land og þá 
vandast valið á jólagjöf 

oft enn meira,“ 
segir Guð-
mundur. 
„Þar 
koma 
gjafa-

bréf frá 
Heim-

kaup.is líka 
sterk inn, því Heim-
kaup.is þjónar öllu 
landinu og allar pantanir 
yfir 8.900 kr. eru sendar frítt 
hvert á land sem er.“

Langur gildistími
„Gjafabréfin gilda frá aðfangadegi 

og í fimm ár. Þau 
gilda að sjálf-
sögðu líka 
af öllu og 
alltaf – líka á 
útsölum og 
öðrum til-
boðsdögum,“ 
segir Guð-
mundur. „Það 
eru nefnilega 
margir sem bíða 
með jólainn-
kaupin fyrir 

sjálfa sig 
þangað 

til 
janú-

arút-
sölurnar 
byrja.“

Það getur verið 
erfitt að gera 
öllum til geðs og 
því gefa fyrirtæki 
sem vilja vera ör-
ugg með að hitta 
í mark starfs-
fólki gjafabréf 
frá Heimkaup.is. 
Með gjafabréfi 
fær starfsfólkið 
að velja, en úrval-
ið er hvergi meira 
en á Heimkaup.is.

Einhvern vantar 
hlýja úlpu, meðan 

sumir væru til í bók 
og enn aðrir vilja gera 

vel við sig í mat og 
drykk.
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Góða salatið 
sem þú kemur 
vanalega með í 
vinnuna er sæt 
gjöf í krukku 
fyrir vinnufé-
laga sem saknar 
þín í jólafríinu.

Labbrabbtæki minnkar fjarlægðir á 
milli vinnufélaga í stóru vinnurými.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Garðyrkja á skrifborðinu er róandi iðja og gott að munstra sand og steina.

Veldu milli sex 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. 

J Ó L A G J Ö F  S Æ L K E R A N S

Gómsætar jólagjafir
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Góðir vinnufélagar eru 
gulls ígildi og oft má láta 
ýmislegt yfir sig ganga í 

vinnunni ef starfsandinn er góður 
og samstarfsfólkið skemmtilegt. 
Á vinnustað myndast oft ævilöng 
vinabönd og sumir þjást hrein-
lega af söknuði þegar þeir sjá 
fram á auka frídaga frá félögum 
sínum á vinnustað. Jólin eru hreint 
dásamlegur tími til gleði, frís og 
gjafa og sannarlega er sælla að gefa 
en þiggja. Það þarf heldur ekki 
að kosta handlegg eða fótlegg að 
koma færandi hendi og gauka eins 
og einum pakka að sessunautnum 
en þeim mun meiri verður gleðin 
við völd og svo er auðvitað bannað 
að opna gjafirnar fyrr en undan 
trénu á aðfangadagskvöld. Hér gef-
ast nokkar hugmyndir að gjöfum 
handa góðum vinnufélaga.

Í streitu og álagi vinnustaða 
getur verið heilsubætandi að 
dunda við garðyrkju á skrif-
borðinu. Því eru litlir zen-garðar 
fullkomin gjöf fyrir önnum kafinn 
vinnufélaga sem getur rakað 
munstur í sandinn, fært til steina 
og plöntur og gert garðinn sinn 
huggulegan á meðan streitan 
fjarar út.

Jól eru tími sætinda og smá-
kaka. Komdu með smáköku eða 
sæta múffu í nesti og gefðu besta 
vinnufélaganum að smakka. Ef 
kakan fellur í kramið er málið að 
koma með lagskipt hráefni hennar 
í krukku og láta uppskriftina 
fylgja með. Þú getur verið viss um 
að hiksta ekki á meðan bakað er 
því hugsanir vinnufélagans verða 
hlýjar og fullar þakklætis. Það er 
líka góð hugmynd að koma með 
hráefni í uppáhalds hádegissalatið 
ykkar saman sem hægt er að mixa 
heima til að lina söknuðinn á milli 
stórmáltíða.

Vinnurðu með hitapoka sem fær 
ekki nóg súrefni yfir vinnudaginn? 
Gefðu honum þá litla og hljóðláta 
borðviftu sem kælir hann í ann-
ríkinu og sendir svalan vind- og 
vinagust til að lyfta upp líkama 
og sál.

Góðir vinnufélagar setja velferð 

hvor annars í öndvegi og vilja 
að hvíld, náð og vellíðan sé 
höfð í hávegum í fríinu. Útbúðu 
heimatilbúið, frískandi appels-
ínuskrúbb með sykri og kókos-
olíu til að nota í heimadekur 
vinnufélagans í jólafríinu.

Er stundum of langt á milli 
ykkar í vinnunni og þið þráið 
að slúðra, heyra röddina og 
hláturinn í vinnufélaganum? 
Þá eru gamaldags labbrabb-
tæki bráðsniðug jólagjöf og hægt 
að spjalla endalaust saman eða í 
það minnsta slá á söknuðinn með 
orðum úr talstöðvunum.

Kærkomnar 
kærleiksgjafir
Því fylgir alltaf eftirvænting að fá jólagjöf frá vinnuveit-
endum en stundum má auka enn á jólagleðina og koma 
færandi hendi með óvæntan pakka handa vinnufélögum.

Ilmur af appelsínum og mandarínum er jólalegur og gefur ferska upplifun sem líkamsskrúbb. NORDICPHOTOS/GETTY



www.bluelagoon.is/fyrirtaekjagjafir

Gjafapakkar
Við bjóðum upp á glæsilegt úrval af jólagjöfum.
Frábærar vörur fyrir einstaklinga og heimilið.
Allar gjafir koma í fallegri gjafapakkningu og
tilbúnar til afhendingar.

Gjafakort
Gefðu ógleymanlega upplifun um jólin.
Þú velur upphæðina.
Gjafakortinu er pakkað í fallega öskju og gildir fyrir
vörur og þjónustu í Bláa Lóninu og Hreyfingu.

Hægt er að sérsníða pakka eftir óskum.

Einstök upplifun í jólapakkann
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Töskurnar frá Samsonite eru klassískar gæðatöskur sem 
fást í fjölmörgum stærðum og útfærslum. Töskurnar eru 
léttar og sterkbyggðar með góðum hjólum. Klassísk og 
notadrjúg gjöf sem endist, með allt að 10 ára ábyrgð. 

Pantaðu eða
fáðu ráðgjöf
 í síma 580 0000 

eða jolagjafir@a4.is

FYRIRTÆKJAGJAFIR
Gæðatöskur frá Samsonite

Gæði og glæsileiki
sem kemur að góðum notum

„Við heyrum oft frá viðskiptavinum okkar 
að ein af ástæðum þess að þau velji að 
gefa starfsfólki sínu ferðatöskur að gjöf 
sé notagildið enda kemur ferðataska 
flestum heimilum að góðum notum“ 
segir Bylgja Bára, sölustjóri fyrirtækja- 
þjónustu A4.
Við bjóðum ferðatöskur frá heims- 
þekkta vörumerkinu Samsonite sem 
eru þekktir fyrir bæði gæði og 
glæsileika.

Bylgja Bára Bragadóttir
Sölustjóri fyrirtækjaþjónustu A4


