
 L AU G A R DAG U R   9 .  N ÓV E M B E R  2 0 1 9

Bestu kaup    
   ársins 
Singles‘ Day er söluhæsti 
dagur netverslana í öllum 
heiminum. Þá gefast lygi-
legir afslættir af öllu á 
milli himins og jarðar. 
Brynja Dan Gunnars-
dóttir er konan sem 
kom Íslendingum á 
Singles‘ Day-bragðið.

Brynja Dan kom landsmönnum upp á lag með stórafslætti netverslana á heimsvísu árið 2014. Í kjölfarið bættust við íslenskar netverslanir með sín frábæru tilboð á Singles’ Day. MYND/ALDÍS PÁLS
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Singles’ Day er hátíð þeirra 
sem vilja hafa það kósí á 
aðventunni, vera snemma 

í jólainnkaupunum og spara sér 
stórfé,“ segir Brynja Dan Gunn-
arsdóttir, forsprakki netútsölu-
dagsins Singles’ Day á Íslandi.

„Ég hratt Singles’ Day af stað hér 
á landi árið 2014 því mér fannst 
ástæða til að kynna þennan 
frábæra dag fyrir Íslendingum. 
Hann hefur síðan vaxið og dafnað 
með hverju árinu sem líður og 
sífellt f leiri netverslanir stökkva 
á vagninn. Það er svo óneitanlega 
gaman þegar kaupmenn úr öllum 
áttum og í ólíkum verslunarrekstri 
geta verið vinir í einn dag og gert 
dásemdum netverslana hátt undir 
höfði,“ segir Brynja kát og full til-
hlökkunar fyrir komandi Singles’ 
Day.

Stórútsöludagur heimsins
Nafngiftin Singles’ Day er upp-
runnin í Kína. Þar í landi er 
11. nóvember í hávegum hafður 
sem Dagur einhleypra því dag-
setningin 11.11. samanstendur af 
tölustafnum einum (1), sem vísar 
til þess að standa einn á eigin 
fótum og vera stoltur af því.

„Dagur einhleypra fékk nýja 
merkingu árið 2013 þegar kín-
verska stórfyrirtækið Alibaba, sem 
er án efa stærsti netverslunarrisi 
heims, ákvað að gera daginn að 
stórútsöludegi netverslana þar í 
landi. Það var gert til að koma jóla-

versluninni af stað og sem mótsvar 
við stórútsöludögunum Black 
Friday og Cyber Monday,“ útskýrir 
Brynja um tilurð Singles’ Day sem 
nú teygir anga sína um allan heim.

„Fyrir netverslanir á Íslandi var 
annaðhvort að hoppa á banda-
ríska Cyber Monday-vagninn eða 
kínversku Singles’ Day-kerruna, 
sem varð úr, enda víðfræg orðin 
um víða veröld. Þannig seldi Ali-
baba fyrir 17,8 milljarða Banda-
ríkjadala á Singles’ Day í fyrra en 
aðeins 3,34 milljónir dala á Black 
Friday. Það segir sitt um þetta risa-
stóra og viðskiptavæna fyrirbæri 
sem Íslendingar geta nú tekið þátt í 
og nýtt sér hér heima.“

Afslættir sem um munar
Í árdaga netverslunar voru lands-
menn hikandi við að gefa upp 
kreditkortaupplýsingar á netinu.

„Nú á dögum er það óþarfa 
hræðsla og löngu búið að sann-
reyna að kortaviðskipti á netinu 
eru örugg. Flest kort eru tryggð ef 
eitthvað óeðlilegt kemur upp á,“ 
segir Brynja sem í upphafi vildi sjá 

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

hvort Singles’ Day kæmi íslenskum 
netverslunum á flug eins og annars 
staðar í heiminum.

„Ég ákvað því að vekja athygli 
á þessum degi hér heima til að sjá 
hvort netverslun Íslendinga færi 
ekki á skrið. Sú varð raunin enda 
er þetta stórskemmtilegur dagur 
fyrir bæði verslanir og viðskipta-
vini þeirra og léttir mikið undir 
í jólastressinu,“ segir Brynja og 
víst er að bæði íslenskar netversl-
anir og íslenskir neytendur tóku 
Singles’ Day fagnandi.

„Viðtökurnar urðu fljótt ótrú-
lega góðar og ég hef ekki heyrt 
neitt nema gott frá þeim net-
verslunum sem tekið hafa þátt. 
Oftar en ekki hefur Singles’ Day 
reynst þeirra stærsti söludagur á 
árinu. Þetta er líka afsláttur sem 
um munar og telur vel þegar fólk 
þarf að kaupa margt og mikið fyrir 
jólin,“ upplýsir Brynja.

Hagstæð jólainnkaup heima
Singles’ Day er hvalreki fyrir þá 
sem vilja sleppa við langar bið-
raðir í jólaversluninni, tímafrekan 
umferðarþunga og ys og þys í 
aðdraganda jóla.

„Það er þægilegt að geta slakað 
á heima í stofu, tyllt sér upp í sófa 
með malt, appelsín og smákökur, 
komast í jólaskap og skoða sig um 
í glæsilegum netverslunum sem 
bjóða fádæma flottan varning á 
miklum afslætti á Singles’ Day. 

Langflestir nota þennan dag til 
að minnka jólastressið, klára að 
kaupa flestar ef ekki allar jóla-
gjafirnar og fá þær sendar heim, 
jafnvel innpakkaðar með slaufu,“ 
segir Brynja sem hefur nýtt sér það 
óspart í gegnum árin að versla á 
netinu.

„Við erum jú öll meðvituð um 
ástandið í heiminum og allir 
reyna að minnka við sig og kaupa 
minna. Við gefum þó enn jóla-
gjafir og þá er frábært að geta gert 
það á sem hagkvæmastan hátt 
fyrir budduna, draga úr mengun 
í umferðinni, forðast heilsuspill-
andi streituvalda, velja vörur sem 
mæta kröfum okkar um vistvænni 
lífsstíl og kaupa eitthvað vandað 
og sem okkur vantar í raun og 
veru. Mig bráðvantar til dæmis 
ryksugu og þá er upplagt að nýta 
sér tilboðin á Singles’ Day,“ segir 
Brynja sem keypti sér síðast sjón-

varp í vefverslun.
„Þá fann ég sjónvarp á ómót-

stæðilegu tilboði og ákvað um 
leið að kaupa í matinn á netinu, en 
það fágætasta sem ég hef keypt á 
netinu er sennilega Vince Camuto-
ferðataska sem ég datt niður á í 
Flórída þegar ég var þar að vafra 
um á vefnum eitt kvöldið. Uppá-
halds netverslanir mínar í heim-
inum eru svo líklega ferðaskrif-
stofur, Dohop eða annað í þeim 
dúrnum,“ segir Brynja hress.

Hún hvetur sem flesta til að not-
færa sér stórafslættina sem bjóðast 
á Singles’ Day hér heima enda 
sparar það umtalsverð fjárútlát á 
dýrum árstíma.

„Best er að ríghalda í Singles’ 
Day-blaðið, nýta sér tékklistann 
og skipuleggja sig sem best. Á 
miðnætti á sunnudaginn, þegar 
klukkan slær tólf og dagsetningin 
breytist í 11.11. fer maður inn á 
1111.is og skoðar hvaða fyrir-
tæki eru með, hvað þau bjóða og 
á hvaða afslætti. Þá er auðvelt að 
smella á hvert fyrirtæki fyrir sig 
og vefsíðan flytur þig sjálfkrafa á 
viðkomandi síðu þar sem hægt er 
að gera bestu kaup ársins og undir-
búa jólin heiman úr stofu,“ segir 
Brynja.

Munið vefgáttina, 1111.is, sem gal-
opnar fyrir Singles’ Day-tilboðin á 
miðnætti 11. nóvember.

Brynja Dan segir sérlega huggulegt að geta klárað hagstæð jólainnkaup á netinu heiman úr stofu. MYND/ALDÍS PÁLS

Singles’ Day er 
hátíð þeirra sem 

vilja hafa það kósí á 
aðventunni, vera 
snemma í jólainnkaup-
unum og spara sér stórfé.

Á miðnætti á 
morgun, þegar 

dagsetningin breytist í 
11. nóvember, fer maður 
á 1111.is til að gera bestu 
kaup ársins og undirbúa 
jólin heiman úr stofu.

Innkaupa-

listi

• Fyrir hana 

• Fyrir hann 

• Fyrir þau 

• Barn 1 

• Barn 2 

• Barn 3 

• Barn 4 

• Afi 

• Amma

• Til mín 

• Óskalisti 1

• Óskalisti 2

• Óskalisti 3
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Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Það er ekki út í loftið að 
dagurinn sé haldinn þennan 
dag. Talan númer eitt táknar 

einn einstakling á 11. degi og 11. 
mánuði ársins. Það eru fjögur 
stök prik þegar tölurnar eru settar 
saman. Að vera einhleypur og 
ánægður með það er lykillinn að 
þessum degi. Leikkonan Emma 
Watson sagði nýlega að hún væri 
afar glöð með að vera einhleyp, 
sagðist vera „self-partn ered“. Árið 
2011 var dagurinn kallaður Dagur 
einhleypra aldarinnar þar sem 
ártalið var líka með prik. Sex prik 
voru sem sagt á degi einhleypra 
það árið.

Singles’ Day var fyrst haldinn 
árið 1993 í Kína sem mótvægi 
við Valentínusardaginn. Hann 
var upphaflega stofnaður af hópi 

nemenda við Nanjing-háskólann 
sem vildu fagna því að vera ein-
hleypingar. Fyrst var dagurinn 
líka kallaður Bachelor’s Day þar 
sem það voru aðallega karlmenn 
sem fögnuðu tilefninu. Nú eru 
konur alveg jafn miklir þátt-
takendur. Dagurinn er söluhæsti 
netversl unardagur í Kína og víðar 
enda á fólk að kaupa eitthvað fal-
legt handa sér þennan dag. Þessi 
dagur er núna söluhærri en Black 
Friday í Kína.

Íslenskar vefverslanir hafa tekið 
upp Dag einhleypra ekkert síður 
en þær erlendu. Um að gera að 
fylgjast með tilboðum á mánudag 
til að kaupa sér eitthvað fallegt.

Kínverskar netverslanir gera 
einstaklega mikið úr þessum degi 
og eru með þrumutilboð. Þar á 
meðal Alibaba sem er í eigu eins 
ríkasta manns í Kína, Jack Ma. 
Hann var sá fyrsti til að auglýsa 
viðburðinn sérstaklega árið 2009. 

Einhleypir 
dekra við sig
Dagur einhleypra á rætur að rekja 
til Kína. Hann er haldinn hátíðlegur 
11. nóvember ár hvert og er orðinn 
einn stærsti netsöludagur ársins. Ein-
hleypir fagna og gera vel við sig.

Nú er um að gera að dekra við sig og kaupa sér eitthvað á Singles’ Day – það er að segja sé maður einhleypur.

Netsalan 
stendur yfir 
í sólarhring 
og það eru 
þrumuafslættir 
í kínverskum 
netverslunum. 

Eftir útsöluna á Singles’ Day hefur kínverski pósturinn ekki undan að senda 
pakka um allan heim. Þessi mynd var tekin á pósthúsi í Ganyu í Kína eftir 
11. nóvember og starfsfólkið var að drukkna í sendingum frá Alibaba. 

Bridget Jones 
var ekkert sér-
lega ánægð með 
að vera ein-
hleyp. Margir 
Kínverjar fagna 
því hins vegar 
þann 11. nóv-
ember ár hvert. 

Útsalan þennan dag stendur 
yfir í sólarhring. Þess má geta að 
Alibaba hefur um 730 milljónir 
viðskiptavina í Kína. Á Singles’ 
Day hafa þeir komið upp risaskjá 
líkt og á verðbréfamörkuðum þar 
sem sýnt er hvernig sölutölur eru á 
f leygiferð upp þennan dag.

Sumar amerískar og breskar net-
sölur hafa einnig tekið upp þennan 
dag en eru þó ekki jafn öflugar 
og þær kínversku enda halda þær 
Black Friday daginn frekar í heiðri 
sem söludag.

Það er alveg öruggt að hægt 
verður að gera góð kaup handa 
sjálfum sér þennan dag en svo er 
líka hægt að gera eitthvað fleira 
skemmtilegt ef maður á frí.

Hér eru nokkur ráð til að halda 
þennan dag hátíðlegan ef þú ert 
einhleyp/ur.

n  Fara út að borða með vini eða 
vinkonu.

n  Lesa góða bók í afslöppun.
n  Sofa út ef þú átt frí frá vinnu eða 

skóla.
n  Fara í ræktina og taka á því eða 

prófa nýja líkamsrækt.
n  Gera eitthvað sem þú hefur 

aldrei gert áður. Skora á sjálfa/n 
þig.

n  Setjast á kaffihús og skrifa 
skemmtileg póstkort til fimm 
vina.

n  Fara í tveggja hæða túristavagn-
inn í ferð um Reykjavík.

n  Kíkja í óvænta heimsókn til 
æskuvinar eða -vinkonu.

n  Fara á blint stefnumót.

Alþjóðleg verslunarhátíð
Á Ali Express sem Íslendingar 
þekkja vel er byrjað að undirbúa 

mánudaginn og er búist við mikilli 
sprengingu í sölu til fólks um allan 
heim. Þeir kalla þetta Alþjóðlega 
verslunarhátíð. Í fyrra seldi Ali 
Express svo marga varaliti að þeir 
myndu mælast á hæð á við þrjá 
Eiffel-turna á þessum eina sólar-
hring. Handtöskur sem seldust 
þennan dag geta fyllt 50 farþega-
þotur. Það þarf 2.717 trukka til að 

flytja alla sportskóna sem seldust 
hjá Ali Express á Singles’ Day í 
fyrra. Snjallsímarnir sem seldust 
þennan dag geta fyllt 92 sæmilega 
góða fótboltavelli. Á þessu má sjá 
hversu gríðarleg salan er á þessum 
degi. Vart verður hún minni á 
mánudag. AliExpress hefur verið 
að þróast á heimsvísu jafnt fyrir 
kaupendur sem seljendur.

30% 
AF ÖLLUM VÖRUM

www.lindesign.is

11.11.2019 
ER DAGUR 

VEFVERSLUNAR

SMÁRATORGI    KRINGLAN    GLERÁRTORGI    LINDESIGN.IS

KÓÐI í VEFVERSLUN  

“1111”

DAGUR  
VEFVERSLUNAR
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20% AFSLÁTTUR
Af öllum vörum á snuran.is 
mánudaginn 11. nóvember

FRÁ MIÐNÆTTI TIL MIÐNÆTTIS

11.11



Af 2.000 svar-
endum sagði meira 

en helmingur að þjóð-
erniskennd væri ástæð-
an fyrir því að þeir kysu 
að kaupa ekki banda-
rískar vörur.

Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Í nýlegri könnun sem var fram
kvæmd í Kína kom fram að 
næstum 78% af kínverskum 

neytendum ætli sér að sniðganga 
allar bandarískar vörur á Singles’ 
Day, stærsta netverslunardegi 
ársins. Yfirstandandi deilur 
Bandaríkjanna og Kína um við
skiptatolla og tæknileg yfirráð 
á alþjóðamarkaði virðast vera 
skýringin.

Könnunin var unnin af alþjóð
lega ráðgjafarfyrirtækinu Alix
Partners og fyrst var sagt frá henni 
í South China Morning Post. Af 
2.000 svarendum sagði meira en 
helmingur að þjóðerniskennd 
væri ástæðan fyrir því að þeir kysu 
að kaupa ekki bandarískar vörur. Í 
samtali við South China Morning 
Post sagði yfirmaður AlixPart
ners, Jason Ong, að kínverskir 
neytendur kjósi yfirleitt vörur úr 
sínu nágrenni og að það hafi bara 
aukist með vaxandi þjóðernis
kennd.

Ótrúlega mikil netverslun á 
einum degi í Kína
Singles’ day, eða 1111, er sólar
hringslöng verslunarhátíð á vef
verslunum Alibaba; Taobao, Tmall 
og AliExpress og þetta er stærsti 
netverslunardagur ársins, stærri 
en útsöludagur Amazon, svartur 
föstudagur og „Cyber Monday“ 
samanlagðir. Árið 2018 seldust 
vörur fyrir 6,2 milljarða Banda
ríkjadollara á svörtum föstudegi, 
á „Cyber Monday“ var salan 7,9 
milljarðar dollara og á útsöludegi 
Amazon seldust vörur fyrir 4,2 
milljarða dollara. Til samanburður 
var salan á Singles’ Day 30,8 
milljarðar dollara.

Könnunin gerir ráð fyrir því 
að þrátt fyrir áhrif viðskiptadeil
unnar eigi kínverskir neytendur 
sem búa í stórborgum eftir að eyða 
54% meira á Singles’ Day í ár en 
fyrir ári.

Þjóðerniskennd mótar 
neysluhegðun
Í skýrslu sem fylgdi könnuninni 
kemur fram að bandarísk merki 
geti búist við truflunum á sölu í 
Kína, en talið er að sniðgangan 
muni helst hafa áhrif á vörumerki 
eins og Nike, Tapestry Inc., Ralph 
Lauren, Capri Holdings og Tiffany 
& Co.

Svarendur sögðu að þó að þjóð
erniskennd væri að móta neyslu
hegðun þeirra myndu þeir samt 
ekki hika við að versla við evrópsk, 
japönsk og suðurkóresk merki.

Kínverskir neytendur eru farnir 
að versla út frá þjóðernisáherslum 
í auknum mæli og kunna sífellt 
verr við allt sem þeir telja móðgun 
við menningu sína eða fullveldi. Á 
sama tíma eru fyrirtæki á Vestur
löndum að leita inn á kínverskan 
markað þar sem ekkert efnahags
svæði í heimi býður upp á jafn 
mikla möguleika á vexti.

Þetta hefur valdið nokkrum 
núningi að undanförnu, til dæmis 
þegar einstaklingar sem eru við
riðnir vestræn stórfyrirtæki hafa 
lýst yfir stuðningi við mótmælin 
í Hong Kong. Það er ekki vel séð í 
Peking og hafa NBAleikmenn sem 
og atvinnumenn í tölvuleikjum 
lent í vandræðum fyrir að tjá sig 
um mótmælin. Kínverskir neyt
endur hafa líka gagnrýnt fyrirtæki 
sem hafa brotið strangar reglur 
kínverskra stjórnvalda.

Kína sniðgengur 
bandarískar vörur

Viðskiptastríð Bandaríkjanna og Kína veldur því að verslunarhegðun kínverskra neytenda er sífellt meira mótuð af 
þjóðerniskennd. Kínverskir neytendur kjósa yfirleitt vörur úr sínu nágrenni og það eykst með hverjum deginum.

Samkvæmt könnuninni ætla 78% af kínverskum neytendum að sniðganga 
allar bandarískar vörur þegar þeir versla á Singles’ Day.NORDICPHOTOS/GETTY

Á Singles’ Day 2018 seldust vörur fyrir 30,8 milljarða Bandaríkjadollara.

Singles’ Day er stærsti netverslunardagur ársins, stærri en útsöludagur 
Amazon, svartur föstudagur og „Cyber Monday“ samanlagðir.

Svo virðist sem 
mjög margir Kín-
verjar ætli sér 
að sniðganga 
bandarískar 
vörur á Singles’ 
Day. Þeir segja 
að ástæðan sé 
þjóðerniskennd, 
en Bandaríkin 
og Kína hafa háð 
viðskiptastríð að 
undanförnu.
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SKVÍSAÐU ÞIG UPP 
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Brjóstahaldarasala Singles’ Day jafnaðist á við þrefalda hæð Everest-fjalls.

n  Singles’ Day er á hverju ári sölu-
hæsti dagur verslana á heims-
vísu. 

n  Á fyrsta klukkutíma Singles’ Day 
árið 2015 seldust 1,6 milljónir 
brjóstahaldara á netinu. Saman-
staflaðir næðu þeir þrefaldri 
hæð Everest-fjalls, hæsta fjalls 
í heimi.

n  Singles’ Day var upphaflega 
hugsaður sem mótsvar við Val-
entínusardeginum árið 1993.

n  Upphafsmenn Singles’ Day 
voru stúdentar við Nanjing-

háskólann.
n  Söluhæstu fyrirtækin á Singles’ 

Day eru Xiaomi, Hair, Huawei og 
Uniglo.

n  Á Singles’ Day er meira selt en á 
Black Friday, Cyber Monday og 
Thanksgiving Day til samans.

n  Dagsetningin 11.11. átti upp-
runalega að standa fyrir fjögur 
einmana prik.

n  Vinsælasti söluvarningurinn á 
Singles’ Day eru föt, snyrtivörur, 
heimilisvörur, raftæki og tölvur, 
matur og drykkjarföng.

Sturlaðar staðreyndir um Singles’ Day

Það er tilvalið að klára jólainn-
kaupin snemma. NORDICPHOTOS/GETTY

Nú um helgina er Jóla pop-up 
í Víkingsheimilinu, Foss-
vogi. Markaðurinn er opinn 

í dag og á morgun frá klukkan 
11-17. Það er um að gera að kíkja á 
markaðinn og klára jólagjafirnar 
snemma í ár. Á markaðnum eru 
yfir 70 fjölbreyttar netverslanir 
að selja varning sinn og fjölmörg 
tilboð eru í gangi. Það ætti að 
vera nóg úrval af jólagjöfum fyrir 
alla á markaðnum. Þar verður 
sannkölluð jólastemning, jóla-
sveinarnir ætla að taka forskot á 
sæluna og kíkja í bæinn bæði í dag 
og á morgun og gleðja börnin með 
mandarínum. Möndluvagninn 
verður einnig á staðnum með 
rjúkandi heitar möndlur fyrir gesti 
og jólatónlist mun hljóma.

Jólamarkaður

Það er sífellt að koma betur 
í ljós að það að vera ein-
hleyp/ur hefur í för með sér 

ýmsa kosti. Félagsfræðingurinn 
og höfundur bókarinnar „Happy 
Singlehood: The Rising Acceptance 
and Celebration of Solo Living“ 
Elyakim Kislev segir margt gefa 
til kynna að það sé alls ekki svo 
slæmt að vera ein/n.

Kislev segir rannsóknir sýna 
fram á minni líkur á hjartaáföllum 
meðal fráskilinna sem jafnframt 
léttist oft í kjölfar skilnaðar. Þá 
hafi rannsóknir hans leitt í ljós 
að fólk sem sé einhleypt borði 
hollari mat og hreyfi sig meira, 
enda hafi það meiri tími til að ein-
blína á sjálft sig. Annað sem hann 
nefnir er að það bendi ýmislegt 
til þess að fólk sem sofi eitt hvílist 
betur en þau sem deili rúmi með 
öðrum. Þar á eftir bendir Kislev á 
rannsókn sem gerð var á giftum 
einstaklingum þar sem kom í ljós 
að giftir virtust umtalsvert félags-
lega einangraðri en fólk sem var 
einhleypt.

Kostir þess að 
vera einhleyp/ur

Því fylgja ýmsir kostir að vera ein-
hleyp/ur. NORDICPHOTOS/GETTY
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