ALLT
ÞRIÐJUDAGUR 2. nóvember 2021

K Y N N I NG A R B L A Ð

Ragnhildur Dóra Þórhallsdóttir, fyrir
miðri mynd, ásamt hljómsveitinni.


FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Ljúfar nótur í
Fríkirkjunni
starri@frettabladid.is

Lögin með Öddu Örnólfs, og fleiri
smellir frá sama tíma, verða flutt á
hádegistónleikum í dag í Fríkirkjunni í Reykjavík. Tónleikarnir eru
hluti af hádegistónleikaröðinni Á
ljúfum nótum í Fríkirkjunni.
Adda Örnólfs var ein vinsælasta
söngkona þjóðarinnar um sex ára
skeið, frá árunum 1953 til 1959,
en hún lést á Landakotsspítala
2. september árið 2020, 85 ára að
aldri. Meðal eftirminnilegri laga
hennar má nefna lög eins og Kæri
Jón, Ævinlega og Bjarni og nikkan.
Einnig verða flutt lög eftir Eggert
Thorberg Kjartansson og The
Platters.
Hófst árið 2012
Ragnhildur Dóra Þórhallsdóttir,
dóttir Öbbu, flytur lög móður
sinnar ásamt hljómsveit. Auk
Ragnhildar eru flytjendur söngkonurnar Kristín Sigurðardóttir og
Lilja Eggertsdóttir, Gunnar Gunnarsson sem leikur á píanó, Þorgrímur Jónsson á kontrabassa og
Erik Qvick sem spilar á trommur.
Tónleikaröðin Á ljúfum nótum í
Fríkirkjunni hófst 2012 og er Lilja
Eggertsdóttir umsjónarmaður
hennar og listrænn stjórnandi.
Tónleikarnir fara fram annan
hvern fimmtudag í hádeginu.
Tónleikarnir hefjast kl. 12 og taka
um hálfa klukkustund. Aðgangseyrir er 1.500 kr. en ekki er tekið við
greiðslukortum. Tónleikarnir eru
styrktir af Tónlistarsjóði. n

TARAMAR
Endurmótaðu húðina með lífvirkum
efnum úr náttúru Íslands

Olgeir Pétursson og Andri Davíð Pétursson eru viðskiptastjórar hjá Aha. Aha stendur fyrir „Allra hagur“ en fyrirtækið hefur boðið upp á fjölbreytta verslun á
netinu í áratug. Frá upphafi hefur verið hægt að kaupa gjafabréf á aha.is hjá ýmsum fyrirtækjum og í ár eykst fjölbreytnin enn frekar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Upplifun er gjöf sem endist
Tuttugu alþjóðleg verðlaun

Gjafabréf Aha eru tilvalinn kostur í jólapakkann. Upplifun er gjöf sem gleymist seint og
hentar vel þeim sem eiga allt. Hjá Aha er úrval af gjafabréfum fyrir ýmiss konar upplifanir
eins og hótelgistingu, veitingahús, nudd og alls kyns afþreyingu á Íslandi. 2
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Hægt er að
kaupa gjafabréf
og prenta þau
út heima eða fá
þau útprentuð
og fallega
skreytt send
heim. 
FRÉTTABLAÐIÐ/


EYÞÓR

Aha varð tíu ára á dögunum en frá
upphafi hefur verið hægt að kaupa
rafræn gjafabréf á vefsíðunni hjá
þeim á einfaldan hátt heima í
stofu. Í ár býður Aha í fyrsta sinn
upp á hefðbundin gjafabréf eins og
hægt er að kaupa í verslunum, fallega hönnuð og útprentuð.
„Það er hægt að skreyta gjafabréfin fallega og gefa jafnvel blómvönd með. Við erum í samstarfi við
Blómastudio sem pakkar gjafabréfunum fallega inn. Við bjóðum
einnig upp á heimsendingu á gjafabréfunum með blómunum,“ segir
Gerður Guðnadóttir, markaðsstjóri hjá Aha.
„Við höfum lengi boðið upp
á gjafabréf frá íslenskum fyrirtækjum á tilboði á Aha þar sem þú
getur til dæmis farið á hótel í tvær
nætur, sem kostar kannski á fullu
verði 50.000 krónur en þú færð
það á 24.900. Margir kannast við
þessi gjafabréf, en þau eru gríðarlega vinsæl, sérstaklega í kringum
jólin. Viðskiptavinir geta keypt
gjafabréfin á aha.is og prentað þau
út heima hjá sér og gefið eða nýtt
sjálfir,“ segir Olgeir Pétursson, viðskiptastjóri hjá Aha.
„Fyrir jólin bjóðum við upp á
fjölbreytt gjafabréf fyrir ýmiss
konar upplifanir á Íslandi, eins og
hótelgistingu, út að borða og ýmis
gjafabréf tengd ferðaþjónustunni,
til dæmis í fjórhjólaferðir og snjósleðaferðir. Það er hægt að velja úr
ýmsu.“
„Gjafabréf verða sífellt vinsælli
gjöf með hverju árinu. Þau eru
umhverfisvæn og það er skemmtilegt að gefa upplifun sem endist
lengi. Minningarnar geta lifað í
mörg ár og jafnvel áratugi,“ segir
Helgi Már Þórðarson, annar eigenda Aha.
„Ég veit til þess að næturpössun
sé oft látin fylgja með gjafabréfi í
hótelgistingar eða út að borða, en
það hefur að minnsta kosti slegið í
gegn á mínu heimili,“ bætir Gerður
við.

„Einn kostur við gjafabréfin er
að þú þarft ekki að fara neitt til
að kaupa þau. Þú getur bara sest
upp í sófa með kertaljós og klárað
jólagjafainnkaupin á nokkrum
mínútum. Svo ég tali fyrir sjálfan

Allt er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Björn Víglundsson

Byggir á velvild og trausti
Í mars síðastliðnum voru tíu ár frá því að Aha.is var sett á stofn. Frá
upphafi hefur fyrirtækið vaxið jafnt og þétt, enda þægilegt og fljótlegt að kaupa vörur, veitingar og þjónustu á vefsíðu fyrirtækisins.
Markmið Aha.is er að aðstoða hefðbundna veitingastaði og verslanir við að gera allt ferlið við verslun á netinu aðgengilegt, auðvelt og
fljótlegt frá upphafi til enda. Þær verslanir sem selja sínar vörur hjá
Aha.is þurfa ekki að hafa áhyggjur af tæknihliðinni því starfsfólk Aha
sér alfarið um hana.
Frá upphafi hefur stefnan verið að starfrækja fyrirtæki sem byggir
á velvild og trausti viðskiptavinarins. Það er gert með því að veita
góða þjónustu og breitt úrval af vörum á hagstæðu verði, bæði til
söluaðila okkar og kaupenda, en nafn fyrirtækisins Aha, stendur fyrir
„allra hagur“.

Hjá Aha er hægt að kaupa fjölbreytt gjafabréf fyrir hinar ýmsu upplifanir og
afþreyingu. Gjafabréf eru góð gjöf sem nýtist öllum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

mig þá kaupi ég gjafabréf fyrir alla
fjölskylduna á innan við klukkutíma. Þetta sparar tíma og stress og
er líka flott gjöf. Fólki finnst gaman
að fá gjafabréf og ég veit að margir
gefa svona gjafabréf aftur og aftur.“

Enginn vöruskortur
á gjafabréfum
Olgeir bendi á að mikið hafi verið
talað um að vöruskortur sé í uppsiglingu fyrir þessi jól.
„Það er nú þegar vöruskortur
í ýmsum verslunum en það er
enginn vöruskortur í gjafabréfunum. Það að gefa gjafabréf sparar
þess vegna stressið sem fylgir því
að fara að leita að einhverju dóti
bara til að gefa eitthvað. Hótelin
eru ekki að fara neitt og það eru
laus herbergi hjá þeim, það er
engin vöruskortur þar svo þetta
er frábær jólagjöf,“ segir hann og
Helgi tekur undir:
„Með því að kaupa gjafabréfin
ertu líka að styðja við íslensk fyrirtæki, íslenska verslun og íslenska
þjónustuaðila eins og ferðaþjónustuna sem hefur átt erfitt undanfarin tvö ár,“ segir hann.
Hægt er að finna gjafabréf á tilboðsverði inni á vefsíðunni Aha.is
undir tenglinum Tilboð. Gerður
segir að á næstu dögum sé væntanlegur annar gjafabréfaflokkur
sem er sérstaklega hugsaður fyrir
jólagjafir.
„Þar verður mikið úrval af fyrirtækjum sem hægt verður að kaupa
gjafabréf hjá og það bætist eitthvað
reglulega við fram að jólum,“ segir
hún.
„Þegar þú kaupir gjafabréf þá

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Oddur Freyr
Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is s. 550 5766 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir,
sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Starri Freyr Jónsson starri@frettabladid.is,
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Gjafabréf verða
sífellt vinsælli gjöf
með hverju árinu. Þau
eru umhverfisvæn og
það er skemmtilegt að
gefa upplifun sem endist.
Helgi Már Þórðarson

skiptir ekki máli hvar á landinu
eða hvar í heiminum þú ert. Það er
hægt að panta gjafabréfin á netinu
og þau koma til þín strax í tölvupósti,“ segir Helgi.
„Við höfum verið að selja
gjafabréf alveg til klukkan sex
á aðfangadag,“ bætir hann við
kíminn. n
Hægt er að senda tölvupóst á
gjafabref@aha.is og fá nánari upplýsingar eða í síma 546-5000.

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann
Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir,
ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.

Dekk og flottar felgur

ALLT Á EINUM STAÐ

Miðjustýringar

Forritanlegir
loftþrýstingsskynjarar
Felgurær og felguboltar fyrir
flestar gerðir bíla

Dekkjasalan, Dalshrauni 16, Hafnar firði - 587 3757 - dekkjasalan.is

Smáauglýsingar

550 5055

4 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki
Bílar óskast

Rafvirkjun
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Keypt
Selt

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð
verð. Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Heilsa

Til sölu

Húsaviðhald

Heilsuvörur

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og við höfum samband

Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

Þjónusta

Gæða ungnautakjöt beint frá býli.
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas,
snitsel og steikur. www.myranaut.is
s. 868 7204

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Hreingerningar

Óskast keypt
Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda
brons, silfur og gullpeninga.
Peningaseðla frímerki póstkort.
Verðmet heil söfn. S. 615 2715.

Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Nudd

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

NUDD NUDD NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

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

Spádómar
Fáðu tilboð þér að kostnaðarlausu
í verkið í síma 786-3211 eða sendu
okkur póst á verk@edalverk.is

SPÁSÍMINN 908 5666

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með
rafgeymi, einnig 24 volta og 32
volta vandaðir díóðuljósakrossar
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699
2502. Opið virka daga 8-17

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Húsnæði

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

Loftviftur

Dreifðu
varmanum
Rakir Gluggar?

Þurrktæki
frá kr
39.990

Verð kr.
29.308

Íshúsið - Loftræstibúðin á Smiðjuvegi 4a, Græn Gata

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

viftur.is

