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Afsláttarbombur á
Svörtum fössara í ELKO
Svartur fössari er stærsta afsláttarvika
ársins hjá ELKO. Mánudagurinn á eftir
er svo Stafrænn mánudagur sem segja
má að sé lokapunkturinn á þessum
stóru afsláttardögum rétt fyrir jól. 2

Sófús Árni Hafsteinsson, þjónustustjóri ELKO, segir viðskiptavini gjarnan nýta tilboðin á Svörtum fössara til að kaupa jólagjafir enda er skilaréttur fram til 31. janúar á næsta ári. 
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Tilboðin á Svörtum fössara hjá ELKO gilda fram á Stafrænan mánudag eða á meðan birgðir endast. 

„Á hverjum degi alla vikuna höfum
við hlaðið í ný tilboð og stærstu
afsláttarsprengjurnar springa svo
á sjálfum Svörtum fössara, sem er
einmitt í dag. Þá erum við að bæta
við tilboðum en önnur tilboð sem
komu inn aðra daga vikunnar
gilda ennþá svo lengi sem takmarkaða magnið er ennþá til. Öll
tilboðin munu gilda út helgina, ef
magnið leyfir. Svo kemur Stafræni
mánudagurinn eftir helgina eins
og rúsínan í pylsuendanum,“ segir
Sófús Árni Hafsteinsson, þjónustustjóri ELKO.
„Það eru mjög margir sem nýta
sér þessi tilboð og eru þá bara
dálítið snemma í því að kaupa jólagjafirnar. Ég held að það skipti máli
fyrir okkar viðskiptavini að geta
með góðri samvisku gefið jólagjafir
sem eru keyptar á Svörtum fössara
og Stafrænum mánudegi því að í
ELKO erum við með jólaskilamiða
sem gildir út janúar á næsta ári. Í
langflestum tilfellum geta þau sem
fá jólagjöf úr ELKO jafnvel prófað
gjöfina og séð hvort þeim líkar hún
og skilað henni síðan ef hún hentar
ekki og fengið inneign eða jafnvel
endurgreitt.“
Á Svörtum fössara og öðrum
tilboðsdögum dettur inn aragrúi
tilboða og er því stundum um að
ræða takmarkað magn á mestu
sprengjutilboðunum. „Við mælum
eindregið með því að fólk skrái
sig á póstlistann okkar á elko.is.
Þau sem eru á listanum fá sendar
upplýsingar um það hvaða vörur
eru að fara á tilboð. Þau fá til dæmis
dagstilboðin send, fá að vita um
föstudagstilboðin fyrst allra og það
sama gildir um tilboðin á Stafrænum mánudegi,“ segir Sófús Árni.
Geta aftur tekið á móti
viðskiptavinum í búðunum
En eru þá Svartur fössari og Stafrænn mánudagur í raun einn stór
tilboðsviðburður?
„Nei, þetta rennur aðeins saman
en er þó vel afmarkað. Við keyrum
tilboðin á Svörtum fössara í öllum
verslunum okkar sem og í vefverslun en Stafrænn mánudagur er eingöngu í vefverslun. Viðskiptavinir
okkar verða því að panta á ELKO.
Útgefandi: Torg ehf.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Dagur einhleypra, Svartur fössari
eða Stafrænn mánudagur,“ segir
Sófús Árni.
En hver er munurinn á tilboðum sem eru á Degi einhleypra,
Svörtum fössara og Stafrænum
mánudegi?
Sófús Árni segir Dag einhleypra
snúast nær eingöngu um smávöru. „Á Svörtum fössara eru þetta
allir vöruflokkar, mikil áhersla á
verslanirnar í heild sinni og valdar
vörur innan vöruflokka. Stafrænn
mánudagur er svo langstærsti
dagur ársins í vefversluninni en
þá erum við með afsláttartilboð á
mjög mörgum vöruflokkum.“

Það er hægt að gera ótrúlega góð kaup í ELKO á tilboðsdögum sem nú standa yfir.

is á mánudeginum til að nýta
tilboðin. Í fyrra var þetta raunar
með öðru sniði. Þá keyrðum við
Svartan fössara eingöngu í gegnum
vefverslunina vegna þess að þá
var tíu manna samkomubann.
Þetta gerðum við til að koma í veg
fyrir að fólk færi að hópast saman
í biðröð fyrir utan verslanirnar
okkar. Við erum búin að vera mjög
spennt að geta tekið aftur á móti
viðskiptavinum okkar í þessari tilboðsviku en pössum að sjálfsögðu
vel upp á allar sóttvarnir og förum
eftir reglum um leyfilegan fjölda
viðskiptavina í verslunum en eins
og staðan er núna munum við ekki
þurfa að takmarka aðgang viðskiptavina að verslunum okkar.“
Engar raðir í vefversluninni
Sófús Árni greinir frá því að í ár
verður Svartur fössari í fyrsta sinn
í ELKO á Akureyri. „Við opnuðum
verslunina þar í desember í fyrra,
eða eftir tilboðsvikuna. Akureyringar eru því að fá Svarta fössarann hjá okkur í fyrsta skipti í ár í

Ábyrgðarmaður: Björn Víglundsson

sinni eigin verslun fyrir norðan.
Verslunin á Akureyri er eina ELKO
verslunin á landsbyggðinni en við
leggjum mikla áherslu á vefverslunina til að þjóna viðskiptavinum
á landsbyggðinni.
Í dag þarf fólk ekkert að fara
í verslun frekar en það vill
vegna þess að í vefversluninni
er hægt að kaupa öll tilboð sem
eru í gangi og velja úr mörgum
afhendingarmöguleikum. Ég get
til dæmis nefnt að hér á höfuðborgarsvæðinu erum við með 65
afhendingarstaði fyrir smávöru
og 70 á landsbyggðinni, til dæmis
á N1-stöðvum, og því til viðbótar
bjóðum við upp á heimsendingu.
Við bjóðum þannig viðskiptavinum okkar upp á mjög mikinn
sveigjanleika til að mæta þeirra
þörfum. Á elko.is eru engar raðir og
við komum vörunni til viðskiptavina eins fljótt og mögulegt er eða
í síðasta lagi einum til tveimur
dögum eftir að pantað er. Því til
viðbótar erum við með þjónustusnillinga tilbúna á vaktinni í

þjónustuverinu okkar sem geta
aðstoðað og svarað spurningum
frá morgni til kvölds. Hvort sem
það er í gegnum Facebook, netspjall, síma eða tölvupóst.“
Fyrsti Svarti fössarinn hjá ELKO
var 2017 sem mun hafa verið fyrsta
árið sem Svartur fössari varð að
nokkuð stórum viðburði hér á
landi. Síðan hefur Svarti fössarinn
vaxið stöðugt og er þetta orðið að
risastórum viðburði um allt land,
að sögn Sófúsar.
Nokkuð bar á því í byrjun að
talað væri um Black Friday en nú
virðist íslenskan hafa orðið ofan á.
„Já, við komum nokkuð snemma
með Svartan fössara inn í þetta
og viljum frekar nota íslenskuna.
Katrín Jakobsdóttir notaði tækifærið á Degi íslenskrar tungu
og hvatti fólk til að nota frekar
Svartan fössara en Black Friday
og við tökum algerlega undir með
henni. Og þetta á ekki bara við
um Svartan fössara. Við reynum
að nota íslensku heitin yfir alla
þessa daga, hvort sem það er

Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654.

Og jólagjöfin í ár er ...
En hvaða vörur eru vinsælastar?
Hver er jólagjöfin í ár?
„Það er mjög mismunandi milli
ára hvaða vörur eru vinsælastar. Á
Svörtum fössara eru stór heimilistæki á borð við ísskápa og þvottavélar mjög vinsælar vörur. Sama
má segja um sjónvarpstæki. Þau
eru alltaf vinsæl. Svo er það með
jólagjafirnar. Mér sýnist Airfryer,
eða loftsteikingarpottar, ætla að
verða feikilega vinsælir í ár. Svo
erum við að sjá mikla eftirspurn
eftir heyrnartólum, nuddbyssum
og öðrum heilsuvörum, hátölurum, snjallúrum, hlaupahjólum,
hvers kyns tölvuleikjavarningi og
ýmiss konar smáum raftækjum
fyrir eldhúsið. Samt er óhætt
að segja að maður rennir alltaf
dálítið blint í sjóinn með vinsældir. Maður sér það alveg á Svörtum
fössara að fólk er mikið að kaupa
jólagjafir en það er einnig oft að
gera góð kaup á stærri raftækjum
fyrir heimilið.“
„Þjónustuver ELKO er almennt
opið frá morgni til kvölds eða
9-21 virka daga og 12-21 um
helgar og geta viðskiptavinir
stólað á góða þjónustu hvort sem
þeir eru í verslun eða vefverslun
þar sem við leggjum okkur fram
við að aðstoða viðskiptavini við
að velja réttu jólagjafirnar,“ segir
Sófús að lokum.
Veffang: frettabladid.is
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Óvænt reyfarakaup og jólagleði í Washington DC
Guðrún Hauksdóttir, tölvunarfræðingur í Lundúnum,
er nú stödd mitt í hringiðu Black Friday-æðisins í
Bandaríkjunum.
Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir

thordisg
@frettabladid.is

Við erum
kannski
ekki alveg
til í mestu
geðveikina
sem maður
hefur séð
á netinu.
Fólk er
þegar farið
að hafa
áhyggjur
af töskuplássi í
hópnum
og það
stefnir
klárlega í
yfirvigt.

„Við fórum reyndar ekki gagngert
vestur um haf til að gera góð kaup
á Black Friday heldur erum við
óvænt tveimur vikum seinna á ferð
en ráðgert var, því ein úr genginu
fékk Covid. Því erum við nú lentar
í miðri Black Friday-vikunni vestra
og sjálfur Black Friday er handan
við hornið með öllum sínum óviðjafnanlegu tilboðum,“ segir Guðrún Hauksdóttir, tölvunarfræðingur hjá fjárfestingarbankanum
Goldman Sachs í Lundúnum.
Guðrún er stödd í höfuðborg
Bandaríkjanna, Washington DC,
ásamt móður sinni, systur og vinkonu, í heimsókn hjá kærri æskuvinkonu þeirra, Agnesi Jóhannesdóttur, sem stundar doktorsnám
í tölvunarfræði við Háskólann í
Maryland.
„Þetta er svolítið einsleitt hjá
okkur stelpunum,“ segir Guðrún
og hlær. „Við höfum verið vinkonur síðan við vorum pínulitlar
í Snælandsskóla og erum nú allar
tölvunarfræðingar, því Elín Rós
systir var að klára meistaranám
í tölvunarfræði frá Cambridgeháskóla og er nú að leita sér vinnu í
Lundúnum“, segir Guðrún sem býr
þar í Dulwich-hverfinu.
Búnar að afgreiða jólagjafirnar
Heima hjá Agnesi í DC er ekki
þverfótað fyrir pökkum, pinklum
og pokum úr innkaupaferðum
vikunnar.
„Jú, fólk er farið að hafa áhyggjur
af töskuplássi í hópnum og búið að
versla mun meira en nauðsynlegt
er. Það stefnir klárlega í yfirvigt
því við erum á góðri leið með að
afgreiða jólagjafirnar. Það er líka
voða gott upp á það að koma heim
í aðventuna og geta notið töfra
hennar stresslaust og tilbúin í
jólin,“ segir Guðrún kát.
Hún segir Washington DC yndislega borg heim að sækja, en sjálf
bjó hún þar fyrir sjö árum.
„DC er skemmtileg verslunarborg. Aðalverslunargatan er M
Street, afar kósí og snyrtileg með
flottar verslanir af öllu tagi. Þá eru
kringlurnar æðislegar. Þær standa
reyndar aðeins fyrir utan miðborgina en auðvelt að taka þangað
lest ef maður vill leggja smá á sig.
Allar borgir í Bandaríkjunum
eru ólíkar með sinn sjarma og
sérkenni, en hér ríkir ekki sama
brjálæðið og í New York þar sem
ég þekki líka vel til. Ég myndi því

Kátar eftir
skemmtilega
verslunarferð í
Washington. Frá
vinstri: Laufey
Rut Guðmundsdóttir, Guðrún
Hauksdóttir,
Kristín Jónasdóttir og Elín
Rós Hauksdóttir

Barack Obama
með dætrum
sínum á Small
Business Saturday; mótvægi
kaupmanna í
Washington til
hvatningar að
versla í minni
sniðum í stað
Black Friday og
Cyber Monday.
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alltaf velja frekar að fara hingað
í verslunarferð, því Washington
hefur upp á svo margt fleira að
bjóða. Hér er ekki bara rólegt og
notalegt andrúmsloft heldur líka
lægri byggingar og minni traffík,
mikil menning og saga, spennandi
söfn, Hvíta húsið og forsetinn á
næsta leiti, sem er skemmtilegt, og
allt svo hreint og snyrtilegt.“
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AFSLÁTTUR AF ÖLLUM
VÖRUM ALLA HELGINA
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SVARTUR
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Fólk varast að snertast
Guðrún og föruneyti hennar í
Washington hafa gert reyfarakaup
á tilboðum Black Friday.
„Við erum til dæmis búnar að
fara í Banana Republic, Nike,
Under Armour og Express þar sem
eru æðislegir jólakjólar. Við fórum
líka í Ralph Lauren og gerðum þar
bestu kaupin, en það var lán í óláni
hjá versluninni. Ég var komin á
kassann með Ralph Lauren-stuttermaboli sem áttu að vera á 25
prósenta afslætti en vegna villu í
afgreiðslukassanum datt ég inn á
75 prósenta afslátt. Afgreiðslumaðurinn var í basli þar sem verðið
kom ekki rétt inn, því kassinn vildi
fyrst gefa 50 prósenta afslátt og í
ofanálag umrædd 25 prósent, en úr
því svona háttaði var ekki annað
í stöðunni en að selja mér bolina
með þessum mikla afslætti. Við
keyptum því boli sem áttu að kosta
68 dollara á 18 dali, sem eru án efa
langbestu Black Friday-kaupin til
þessa,“ segir Guðrún sátt og hress
með búðarápið.
Stemningin sé líka afslappaðri
en þær reiknuðu með í þessari

mestu verslunarviku ársins vestra.
„Í sjónvarpinu hefur maður séð
fólk hlaupa og ryðjast inn í búðir
á Black Friday, en við höfum ekki
orðið varar við neitt slíkt enn. Við
höfum þó lent í löngum röðum
snemma morguns og allt að hálftíma langri bið á kassa. Hvort
sem það skrifast svo á Covid eða
annað er enginn æsingur í fólki né
troðningur. Allir virðast forðast
að snertast og það er örugglega
enginn að fara að olnboga mann
núna,“ segir Guðrún og skellir upp
úr.
„Hér ríkir bara skemmtilegt jólastemning, gleði og tilhlökkun og
allir voða næs. Spurning hvernig
sjálfur svarti föstudagurinn
verður, en kannski tökum við því
rólegar þá. Við erum ekki alveg
til í mestu geðveikina sem maður
hefur séð á netinu og erum líka
orðnar frekar ánægðar með það
sem við höfum keypt nú þegar.“
Félagsskapurinn dýrmætastur
Gengið hennar Guðrúnar hefur
áður farið saman í borgar- og verslunarferðir.
„Eftir þessa búbót verður þetta
árlegt,“ segir hún í glensi. „Það er
auðvitað skemmtilegur bónus
að hafa lent hér úti í þessari viku
og redda bæði flottum jólafötum
og jólagjöfum á þessum stóru
afsláttum. Hvarvetna eru góðir
dílar. Á Black Friday ná þeir svo
hæstu hæðum og fara upp í 60
til 70 prósent. Allt að 600 dollara
afsláttur gefinn af tölvum og

símum, og þótt Apple gefi ekki
mikinn afslátt af sínum vinsælustu
vörum fylgir hverri seldri tölvu
gjafakort upp á 200 dali, sem þá
er hægt að nota aukalega eða gefa
áfram.“
Guðrún segir Black Friday
jafnframt vera í vexti á Bretlandseyjum.
„Í vikunni hefur rignt yfir mig
tölvupóstum með Black Fridaytilboðum frá Selfridges, merkjaverslunum og stóru kringlunum
þar í landi, en ef maður fer ofan í
saumana á því að versla í Bandaríkjunum eða heima á Englandi þá
er breska gengið hærra en dollarinn þessa dagana og því getum við
gert enn glæsilegri kostakaup hér í
Washington en ella,“ segir Guðrún
um budduvæna ferð sem svo
óvænt varð.
„Við erum sérstaklega ánægðar
með bandaríska verslunarhætti.
Hér er ekkert mál að skila og allar
búðir endurgreiða strax inn á
kortið. Engar innleggsnótur eða
krafa um að skipta í annað. Fólk er
kurteist og vingjarnlegt á manninn, og þjónustan stimamjúk. Þá
eru Bandaríkjamenn hægari en
Íslendingar sem eru alltaf á sprettinum og tempóið því afslappaðra.
Það er sum sé meira stress í Bónus
en á Black Friday hér í Bandaríkjunum,“ segir Guðrún og hlær hin
hressasta.
„Við erum allar yfir okkur
ánægðar með góð kaup og félagsskapurinn er auðvitað skemmtilegur og dýrmætur.“ n
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26.-28. nóvember
20% Allar jólavörur • 20% Lemax jólaþorp
25% Innimálning • 25% RYOBI rafmagnsverkfæri
25% BOSCH rafmagnsverkfæri • 25% Regn- og
kuldafatnaður • 25% Áltröppur • 25% Mottur &
dreglar • 25% Handlaugartæki • 25% Hitastýrð
blöndunartæki • 30% Leikföng, spil & púsl
30% Búsáhöld (bökunarvörur, eldhúsáhöld,
borðbúnaður, pottar, pönnur og form)
Skannaðu kóðann
og skoðaðu
tilboðin á byko.is

Birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.
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Stafræna byltingin er risastökk fram á við
Eins og allir hafa
tekið eftir hefur
orðið gífurleg breyting á
öllu umhverfi í verslun á
undanförnum árum,
ekki síst nú allra síðustu
árin.

Það var á árunum 2016 og
2017 sem verslun hérlendis
tók Black Friday upp á sína
arma. Síðan þá hefur ekki
verið litið til baka, að sögn
Andrésar Magnússonar,
framkvæmdastjóra Samtaka
verslunar og þjónustu.
starrifreyr@frettabladid.is

Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu (SVÞ), man tímana tvenna í
íslenskri verslun og hefur fylgst
vel með þeim miklu breytingum
sem hafa átt sér stað í umhverfi
hennar hérlendis undanfarna
áratugi. Hann tók við embætti
framkvæmdastjóra SVÞ árið 2008
en hafði áður gegnt stöðu framkvæmdastjóra Félags íslenskra
stórkaupmanna um nokkurt skeið.
Black Friday, og um leið stórir
verslunardagar á borð við Cyber
Monday og Singles’ Day, eru meðal
þeirra stóru nýjunga sem hann
hefur orðið vitni að. „Eins og allir
hafa tekið eftir hefur orðið gífurleg
breyting á á öllu umhverfi í verslun
á undanförnum árum, ekki síst
nú allra síðustu árin. Sú breyting
sem orðið hefur samhliða hinni
stafrænu byltingu sem er að verða
í verslun eins og öðrum atvinnugreinum er risastökk og heimsfaraldurinn hefur flýtt þeirri þróun
gífurlega. Breytingar sem áður var
búist við að gengju í gegn á fimm
árum, ganga nú í gegn á einu til
tveimur árum. Sjálfsafgreiðsla í

Andrés
Magnússon,
framkvæmdastjóri Samtaka
verslunar og
þjónustu

Black Friday nýtur mikilla vinsælda víða um heim. 

verslunum og öll öppin sem eru í
boði eru skýrasta dæmið um þetta.
Þróun í þessa átt mun tvímælalaust verða enn hraðari á komandi
árum.“
Ekki litið til baka
Þótt Black Friday hafi fyrir löngu
fest sig í sessi Bandaríkjunum eru
fáein ár síðan Íslendingar tóku upp
þennan sið, ásamt Cyber Monday
og Singles’ Day. „Það er ekki fyrr en
2016 og 2017 sem verslun hérlendis
tekur Black Friday upp á sína arma
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ef svo má að orði komast og síðan
hefur ekki verið litið til baka.
Singles’ Day og Cyber Monday
komu aðeins seinna. Nú eru
þessir dagar allir orðnir einir allra
stærstu dagar í verslun hér á landi
og í fyrra var algert met slegið
hvað þetta varðar. Þá fór saman
verulegar samkomutakmarkanir
og þessir stóru dagar með sínum
freistandi tilboðum. Enda fór það
svo að 17 prósent af allri veltu í
smásölu í nóvember 2020 voru í
formi netverslunar, sem er hærra

hlutfall en nokkurn tíma hefur sést
hér á landi.“
Jólaverslun yfir lengra tímabil
Black Friday og aðrir fyrrnefndir
dagar hafa eðlilega haft mikil áhrif
á hegðun neytenda og þar með
verslun innanlands, segir Andrés.
„Þessir stóru verslunardagar hafa
haft meðal annars þau áhrif að hin
hefðbundna jólaverslun dreifist
yfir lengra tímabil, þar sem stór
hluti af innkaupum fólks fyrir jólin
fer fram á þessum dögum. Þá er ég

eindregið þeirrar skoðunar að hin
hagstæðu innkaup sem fólk getur
gert á þessum dögum hafi stórlega
dregið úr áhuga á verslunarferðum
til útlanda.“
Að sama skapi eru þessir stóru
verslunardagar orðnir fyrirferðarmiklir í nágrannalöndunum og því
alls ekki um eitthvert séríslenskt
brjálæði að ræða. „Allir þessir
dagar eru mjög stórir í nágrannalöndum okkar og leggja verslanir
og fyrirtæki almennt mikið upp úr
þeim eins og hér á landi.“
En ætlar Andrés sjálfur að nýta
sér spennandi tilboð næstu daga?
„Ég heyri ekki betur en að það séu
allir í fjölskyldunni mjög gíraðir
fyrir þessa stóru daga. Þannig að
það er aldrei að vita hvað ég geri.“ n
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Varist svindl í kringum Black Friday
Oddur Freyr
Þorsteinsson

oddurfreyr
@frettabladid.is

Netöryggissérfræðingar
hafa varað við því að svindlarar reyni í síauknum mæli
að nýta Black Friday til að
svindla á neytendum. Það
hefur orðið gríðarleg aukning á þess háttar svindli og
aðferðafræðin breytist hratt.
Fleiri en eitt netöryggisfyrirtæki
hefur sent út viðvörun vegna þess
að ýmsum gerðum af svindli í
tengslum við Black Friday hefur
fjölgað hratt að undanförnu.
Svindlararnir beina sjónum
sínum að hinni hratt stækkandi
netverslun og hafa fundið upp á
nýjum ráðum til að fá fólk til að
falla í gildrur sínar.
Vilja fá fólk til að hringja í sig
Samkvæmt skýrslu frá tölvu
póstsöryggisfyrirtækinu Inky eru
svindlarar næstum hættir að setja
hættulega hlekki og viðhengi við
tölvupóstana sína því öryggiskerfi
eru orðin svo góð í að stoppa slíka
pósta. Í staðinn eru þeir farnir að
senda pósta þar sem þeir þykjast
vera stórar netverslanir eða
greiðsluforrit. Íslendingar kannast
líklega margir við svipað svindl, en
hér hafa svindlarar sent pósta sem
er reynt að láta líta út fyrir að vera
frá Póstinum.
Inky segir að þessir tölvupóstar
líkist pöntunarstaðfestingu frá
netverslun og séu skaðlausir þegar
þeir eru opnaðir en þeir innihaldi
símanúmer sem fólki er ráðlagt að
hringja í ef það telur að því hafi
verið send staðfestingin fyrir mis
tök. Svindlararnir vonast til þess
að fólk sem fær póst um að það
hafi keypt vörur sem það kannast
ekkert við lítist illa á og gruni jafn
vel að einhver hafi verið að kaupa
vörur í þeirra nafni og flýti sér því
að hafa samband. Ef fólk gerir það
svarar svindlari sem reynir að fá
það til að gefa upp greiðslukorta
upplýsingar og aðrar viðkvæmar
upplýsingar.
Inky segist hafa séð gríðarlega
aukningu á svona póstum á síðustu
mánuðum og að fjöldinn hafi

Fólk er almennt
farið að læra að
opna ekki viðhengi og
hlekki í tölvupóstum frá
ókunnugum en margir
eru ekki jafn varir um sig
þegar kemur að smáskilaboðum.

Það borgar sig
að fara varlega
í netverslun
og treysta ekki
óvæntum skilaboðum í blindni,
því þau gætu
verið frá aðilum
sem sigla undir
fölsku flaggi.

FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

Svindlarar reyna ýmis ráð til að veiða fólk í gildrur sínar. Þeir falsa meðal
annars tölvupósta, smáskilaboð og vefsíður til að reyna að gabba fólk.

SVARTUR FÖSTUDAGUR
Í HEILA VIKU!

Spennandi tilboð í verslun Iðnvéla 22.-28. nóvember 2021

Svindlarar hafa sent skilaboð sem eru látin líta út fyrir að vera frá vinsælum
netverslunum til að plata fólk til að senda þeim viðkvæmar upplýsingar.
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aukist eftir því sem Black Friday og
Cyber Monday færast nær. Til að
forðast að verða fyrir svona svindli
mælir Inky með því að skoða
netfangið og textann í póstinum
vandlega, ef fólk fær tölvupóst af
þessu tagi, til að reyna að átta sig á
hvort hann sé raunverulegur. Það
er líka sniðugt að fara á síðu net
verslunarinnar í tölvunni og athuga
hvort pantanirnar sjáist þar.
Mikið af fölsuðum síðum
Annað netöryggisfyrirtæki,
Kaspersky, hefur varað við því að
það sé mikið af fölsuðum síðum
sem taka við greiðslum yfir netið
og fjöldi þeirra hafi meira en
tvöfaldast milli september og
október á þessu ári. Oftast reyna
þessar síður að líkja eftir vefjum
vinsælla vefverslana eins og Ama
zon, eBay eða Alibaba. Kaspersky

segir að Black Friday leiki lykil
hlutverk í þessari skyndilegu
aukningu á svona svindli og að
það hafi orðið mikil aukning
í fjöldapóstum sem innihalda
orðin „Black Friday“ síðustu vikur.
Það er ýmislegt sem Kaspersky
mælir með að fólki geri til að
tryggja öryggi sitt þegar það versl
ar á netinu. Eitt gott ráð er að opna
aldrei viðhengi eða hlekki í tölvu
póstum frá bönkum, greiðslufor
ritum eða netverslunum, sérstak
lega ef sendandinn leggur mikla
áherslu á að það sé gert.
Neytendur ættu líka alltaf að
skoða vel slóðina og athuga hvort
nöfn fyrirtækjanna séu örugglega
skrifuð hárrétt, auk þess sem þeir
ættu alltaf að skoða umsagnir um
vefverslanir og tryggja að þær séu
öruggar áður en viðkvæmar upp
lýsingar eru slegnar þar inn.

Svindl SMS eru vinsæl ný aðferð
Fjöldi sviksamlegra smáskila
boða hefur næstum tvöfaldast
frá því í fyrra því að svindlarar
leggja svo mikinn kraft í að reyna
að svindla á þeim sem ætla að
versla á Black Friday og Cyber
Monday. Samkvæmt netöryggis
fyrirtækinu Proofpoint eru meira
en tvenn af hverjum þrennum
smáskilaboðum sem eru send um
allan heim á einhvern hátt tengd
pöntunum eða vörumerkjum.
Þar sem neytendur hafa vanist
því að eiga samskipti við fyrir
tæki í gegnum textaskilaboð hafa
svindlarar verið að senda skilaboð
þar sem þeir þykjast vera vin
sælar verslanir eða póstburðar
fyrirtæki og plata fólk til að senda
þeim viðkvæmar upplýsingar eða
smella á hlekki inn á síður sem
eru hannaðar til að stela slíkum
upplýsingum.
Fólk er almennt farið að læra
að opna ekki viðhengi og hlekki í
tölvupóstum frá ókunnugum en
margir eru ekki jafn varir um sig
þegar kemur að smáskilaboðum.
Samkvæmt Proofpoint eru 98%
smáskilaboða opnuð og 90% við
takenda opna þau innan þriggja
mínútna. Það er líka átta sinnum
algengara að fólk smelli á hlekki í
smáskilaboðum en tölvupóstum.
Til að forðast að falla fyrir svona
svikum bendir Proofpoint fólki á
að fara varlega ef óvænt skilaboð,
tilkynningar um sendingar eða
tilboð berast. Það ætti líka að fara
varlega í að dreifa númerinu sínu
og varast að opna hlekki í smá
skilaboðum beint. Það er betra að
afrita þá og opna þá í vafra í tölvu,
þar sem almennt eru betri varnar
kerfi til staðar. Það þarf líka að
fara mjög varlega í að hlaða niður
nýjum hugbúnaði fyrir snjallsíma
og ganga úr skugga um að hann sé
alltaf frá traustum aðila. ■

ÞÚ FÆRÐ “SUMARDRESSIÐ” HJÁ
Curvy býður upp á fjölbreyttan fatnað í stærðum 14-28 eða 42-58
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AUTHORIZED RETAIL
STORE REYKJAVÍK

VIÐURKENNDUR SÖLUAÐILI
DJI Reykjavik er eini viðurkenndi sölu- og dreifingaraðili DJI vara á Íslandi.
Við bjóðum DJI vörur á svipuðu verði og erlendis.
UM DJI
DJI er stærsti drónaframleiðandi heimsins í dag með um 70% markaðshlutdeild.
DJI er þekkt fyrir gæði og góða þjónustu.
KÍKTU VIÐ
Við þekkjum DJI vörur eins og handarbökin á okkur. Kíktu í heimsókn
til okkar ef þig vantar aðstoð eða ráðgjöf.
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Engir afslættir en gefa fötin
Norskur kjólarisi hefur
ákveðið að sleppa öllum
Black Friday-tilboðum en
gefur þess í stað nokkur
hundruð flíkur til Fretex,
deildar innan norska Hjálpræðishersins sem rekur
verslanir með notuð föt.

Norskur kjólarisi
gefur fatnað til
Hjálpræðishersins í stað þess
að veita Black
Friday-tilboð.

FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY
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Norska fatamerkið byTimo er mjög
vel þekkt í heimalandinu. Í Noregi
eins og í öðrum löndum er Black
Friday farinn að festa sig í sessi
sem risastór söludagur. Talið er að
Norðmenn muni eyða sem svarar
16,5 milljörðum norskra króna í
verslunum meðan á tilboðstímanum stendur, að því er greint er
frá á e24, viðskiptasíðum norska
miðilsins VG.
ByTimo var stofnað árið 2004 af
Tine Mollatt. Fyrirtækið er með
verslanir í Noregi, London og í
Bandaríkjunum. Fatnaður ByTimo
er seldur í meira en 200 verslunum
víða um heim.
ByTimo hefur ákveðið að taka
ekki þátt í Black Friday að þessu
sinni heldur gefa föt sem annars
hefðu farið á útsölu til Fretex.
„Við hefðum getað valið að vera
með tilboðsdag en viljum frekar
stuðla að einhverju jákvæðu sem
felst í því að gefa þeim sem á þurfa
að halda,“ segir markaðsstjóri
ByTimo, Elisa Mollatti, í samtali
við e24.
Textílfræðingurinn Ingun

Um 90 prósent eru
seld úr landi,
meðal annars vegna þess
að meira safnast upp af
fötum en hægt er að
selja. Mikið af þeim
fatnaði sem seldur er í
verslunum með notuð
föt er ónotaður.

Grimstad Klepp er ekki hrifin af
þessu framtaki og bendir á að á
hverjum einasta degi fái Fretex
50 tonn af vefnaðarvöru. „Um 90
prósent eru seld úr landi, meðal
annars vegna þess að meira safnast
upp af fötum en hægt er að selja.
Mikið af þeim fatnaði sem seldur
er í verslunum með notuð föt er
ónotaður. Framleiðslan er miklu
meiri en eftirspurnin. Það þarf
að draga úr framleiðslu og sölu á
fatnaði. Sömuleiðis ætti fólk að
kaupa minna af fötum og framleiðendur ættu að sjá til þess að auð-

Staðreyndir
■ Um allan heim er vörubílsfarmur af fatnaði brenndur á
hverri sekúndu.
■ Fataiðnaðurinn stendur fyrir
um 10 prósentum af heildarkolefnislosun heimsins. Það
er meira en flugvélar og skip
samanlagt.
■ Losun frá fataiðnaði mun
aukast um 50 prósent árið
2030, ef ekki verður gripið til
róttækra aðgerða.

velt sé að fá lagfæringar á fatnaði sé
þörf á því,“ bendir hún á.
Birgitte Glette, sem er yfirmaður
hjá Fretex í Osló, er hins vegar
himinlifandi að fá ónotuð föt frá
ByTimo en alls hefur fatamerkið
gefið 350 flíkur. „Þetta eru tekjur
fyrir starf Hjálpræðishersins.
Ég vona að fólk velji fremur að
styðja okkur en stuðla að frekari
ofneyslu,“ segir hún.
Markaðsstjóri ByTimo segir
að fyrirtækið sé á móti ofneyslu
og þeim söluþrýstingi sem fylgir
Black Friday. Hún segir fyrirtækið
ekki standa fyrir ofneyslu heldur
selji það að mestu framleiðsluna.
„Við framleiðum eftir pöntunum
frá verslunum og eftirspurn. Eins
og í öllum atvinnugreinum verða
alltaf einhver afföll sem lítið er við
að gera.“
Hinn þekkti norski útivistarfataframleiðandi, Bergans, hvetur
til sjálfbærni og að fólk láti gera
við eldri flíkur á Black Friday. Þeir
gefa góðan afslátt í dag á viðgerðum á fatnaði þeirra. „Þetta
snýst um að fólk fari yfir þær flíkur
sem það á í skápunum og athugi
hvort þær þarfnist viðgerðar. Við
seljum vörur sem eiga að endast
lengi og auðvelt er að lagfæra ef
þess þarf,“ segir samskiptastjóri
fyrirtækisins. Bergans hefur boðið
viðgerðir á eigin vörum í 100 ár.
Í fyrra á þessum degi fengu þeir
norskan tískuskóla, Esmod, til að
hefja söfnun á textílafgöngum til
að vinna með.“ ■
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Veita foreldrum innblástur í uppeldinu
Elín
Albertsdóttir

elin
@frettabladid.is

Leiksamfélagið á Instagram samanstendur af hópi
mæðra sem hafa brennandi
áhuga á samveru fjölskyldunnar ásamt leik og námi
barna. Fjölmargir fylgja
Leiksamfélaginu og hópurinn stækkar ört.
Það er margt skemmtilegt að gerast
á samfélagsmiðlum þegar eftir því
er leitað. Níu mæður hafa til dæmis
sett upp leiksamfélag fyrir foreldra
þar sem þeir fá ýmsar hugmyndir
um skemmtilegar samverustundir.
„Við leggjum okkur fram við að
koma með einfaldar hugmyndir
og nýta efnivið sem flestir eiga nú
þegar,“ segir Hlín Magnúsdóttir
Njarðvík sem er ein af aðstandendum Leiksamfélagsins. Hún segir að
það hafi verið Pálína Ósk Hraundal
sem fyrst hafi komið með hugmyndina. „Pálína spurði hvort við
værum tilbúnar að gera eitthvað
skemmtilegt saman á Instagram
til að sýna frá okkar daglega lífi.
Við erum allar með Instagramreikning og nýtum hann einmitt
til fræðslu og að vera upplýsandi,“
segir Hlín.
„Verkefnið byrjaði sem þemavikur þar sem við settum fram
eitthvert ákveðið viðfangsefni.
Við gerðum slíkan þemamánuði
tvisvar sinnum og fundum allar
að okkur langaði í meira, það er
ótrúlegur kraftur í þessum hópi og
við ákváðum því að skella okkur út
í Leiksamfélagið af fullum krafti.
Við erum níu mæður og búum
vítt og breitt um heiminn. Okkar
helsta áhersla er nærandi samvera með börnum, í hvaða formi
sem hún getur verið. Útivera, nám,
leikur, málörvun, náttúran, föndur
og bakstur. Okkur langar að veita
öðrum innblástur – hver á sinn
hátt,“ upplýsir hún.
Fyrir jólin ætla þær að vera með
jóladagatal sem byrjar 1. desem
ber. „Á hverjum degi í desember
ætlum við að skiptast á að sýna
frá skemmtilegum og nærandi
samverustundum í aðdraganda
jólanna. Þar sem við erum allar

Ratleikur
finnst flestum
skemmtilegur.

Hlín Magnúsdóttir Njarðvík
er ein þeirra
mæðra sem
standa á bak við
Leiksamfélagið
á Instagram.
MYNDIR/AÐSENDAR

ólíkar þá fá fylgjendur gott tækifæri til að skyggnast inn í daglegt
líf, kynnast okkur enn betur og
vonandi fá góðar hugmyndir. Við
erum með tæplega 1.800 fylgjendur og vonumst til að þeim fjölgi
á næstunni,“ segir Hlín og bætir við
að aðgangurinn sé ókeypis, verkefnið sé hugsjón hjá þeim öllum.
„Það er auðvitað nokkur vinna
á bak við þetta en við spáum
ekki mikið í það. Við erum allar
metnaðarfullar og viljum vanda til
verka. Þetta er gríðarlega skemmtileg vinna sem gefur okkur mikið.
Okkar draumsýn er í raun að
hafa jákvæð áhrif á fjölskyldu og
barnasamfélagið, veita innblástur
og vera hvetjandi. Við höfum
fengið góða gesti með okkur í lið á
Instag ram og vonandi heldur samfélagið áfram að vaxa og dafna.“ ■

Hverjir standa á bak við verkefnið?
■H
 lín Magnúsdóttir – málþroski, nám og að læra
í gegnum leikinn
■P
 álína Ósk Hraundal – fjölskyldustundir og
útivist
■A
 lma Rut Ásgeirsdóttir – fjölskyldustundir,
föndur og leikur
■ S igrún Yrja Klörudóttir – leikur barna
■ S ólveig María Svavarsdóttir – heimakennsla og
hæglæti
■G
 uðný Valborg Guðmundsdóttir – hæglæti,
sjálfbærni og náttúran
■ S abína Steinunn Halldórsdóttir – hreyfifærni í
náttúrunni
■H
 refna Pálsdóttir – föndur, skynjun og útivera.
■H
 alldóra Kristín Bjarnadóttir – fjölskyldustundir, útivera, föndur og bakstur.

Í desember ætlum
við að
skiptast á
að sýna frá
skemmtilegum og
nærandi
samverustundum.

Jólaföndur með fjölskyldunni.

Krökkum finnst skemmtilegt að
fleyta steinum.

Það má alltaf drullumalla.

Samvera úti í náttúrunni.

Að lita mynd, til dæmis handa
ömmu og afa, er alltaf gaman.

5.

20% afsláttur af öllum vörum* með kóðanum ‘’BLACK’’
26. - 28. nóvember
*nema af yfirhöfnum
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Fullkomin saga af mönnum sem elta drauma sína
Sjöfn
Þórðardóttir

sjofn
@frettabladid.is

Jómfrúin fagnar 25 ára
afmæli í ár og í tilefni þess
ákvað Jakob Einar Jakobsson, eigandi og veitingamaður, að gefa út bók um sögu
staðarins og svipta hulunni
af nokkrum vinsælustu réttunum í gegnum árin.
„Jómfrúin á hug minn allan núna
eins og oftast nær. Jólin byrjuðu
hjá okkur fimmtudaginn 11. nóv
ember síðastliðinn og það er alltaf
töluverð en skemmtileg vinna í
kringum undirbúning jólamat
seðils,“ segir Jakob sem heldur
mikið upp á þennan árstíma í
veitingarekstrinum.
„Ákvörðun um bókina var
tekin í hálfgerðu bríaríi á Jóm
frúnni 23. desember í fyrra þegar
vinkonur okkar í Sölku bóka
útgáfu voru hjá okkur einu sinni
sem oftar. Hugmyndin um bók
hefur oft verið rædd en þarna
færðist ákafi í okkur, svo mikill
að þær stöllur Dögg og Anna Lea
skottuðust á skrifstofuna og náðu í
útgáfusamning. Góðir hlutir gerast
hratt og við krotuðum undir strax.
Þær héldu svo svipunni að mér og
höfðu í kurteislegum hótunum
við mig, Óla bróður og Ómar kokk
ef við vorum eitthvað að flaska á
skilafrestum eða að skæla undan
álagi.“
Sagan um tilurð Jómfrúarinnar
Jakob heldur sérstaklega upp á
einn kafla bókarinnar. „Sagan um
tilurð Jómfrúarinnar. Ég er svo
stoltur af pöbbum mínum að hafa
fengið svona frábæra hugmynd
árið 1996, fóstrað hana svo vel og
undirbyggt og að lokum fram
kvæmt. Þetta er eiginlega hin
fullkomna saga af mönnum sem
elta draumana sína og gefast aldrei
upp.“
Hvernig er að gefa út bók á
aðventunni og vera með í jólabókaflóðinu?
„Spennandi, maður er aðeins að
læra inn á nýjan bransa. Bókin er
fremur tímalaus og getur vonandi
átt langan líftíma, alveg eins og
Jómfrúin sjálf.“
Jakob segist ekki hafa lært smur
brauðsgerðina líkt og faðir hans
gerði, enda sé hans svið í raun
meira viðskiptalega eðlis. „Því
miður lærði ég ekki smurbrauðs
gerðina líkt og faðir minn gerði,
mitt svið liggur meira þegar kemur
að viðskiptum. Ég er bara einhver
viðskiptatútta eins og annar hver
maður á þessu skeri. En ég hef
ótrúlega gaman af þessu og sem
betur fer gengur Jómfrúin nógu
vel til þess að maður geti haft mun

Jómfrúin er 25 ára á þessu ári. Mig langaði að sýna henni tilhlýðilega virðingu, segir Jakob Einar Jakobsson.

Glæsilegur
jólaplatti á Jómfrúnni sem
er alltaf mjög
vinsæll á aðventunni.

hæfara fólk en mig sjálfan í helstu
stöðum. Sjálfur er ég þó ágætur í að
hafa yfirsýnina, móta stefnuna og
fylgja málum eftir, auk þess sem ég
hleyp eins og hýena á vaktinni. Of
mikið segja sumir nákomnir mér.
Ég er lélegur hlustandi.“
Mikið jólabarn
Jakob segist vera mikið jólabarn

og elska jólin enn meira eftir að
hann varð faðir. „Ég datt aðeins úr
stuði á tímabili en þegar maður á
börn, ég á eina níu ára og aðra sem
verður hálfs árs þegar jólin koma,
þá er svo gaman að fá að upplifa jól
barnanna, alla eftirvæntinguna,
spennuna sem og spennufallið og
þakklætið.
Jólin eru þó ekki full af jóla
boðum og lítið um fastar hefðir
hjá fjölskyldunni. Vinnan tekur
sinn toll á aðventunni. Eftir lokun
á Jómfrúnni á Þorláksmessukvöld
er alltaf smá gill og vinaknús hjá
okkur staffinu, aðfangadagur fer
oftast í að undirbúa jólamatinn
og jóladagur í spil og bókalestur –
svo er „back to work“ á annan dag
jóla.“
Jakob segir að hann og heitkona
hans haldi ekki mikið í hefðir og
siði í tengslum við jólin. „Hangi
kjöt á jóladag er eina fasta hefðin.
Við höfum stundum farið til Jafa
og Gafa (afi Jakob og afi Guðmund
ur) í sveitina til þeirra í Ölfusi, en
annars erum við bara heima hjá
okkur að njóta.
Bræður mínir hafa oftast
verið í mat hjá okkur hjónaleys
unum á aðfangadagskvöld og við
höfum opnað pakkana saman,
en stundum fara þeir vestur í

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Önundarfjörð á uppeldisstað
okkar Jómfrúarbræðranna þar
sem foreldrar okkar búa. Það er
alger sælureitur og ljúft að njóta.
En keyrslan er löng þangað eftir
atganginn á Jómfrúnni.“
Hluti af forréttinum
á aðfangadagskvöld
Eru þið mikið með danskt smurbrauð þegar heim kemur?
„Stutta svarið er nei, en stundum
slysast hráefni frá Jómfrúnni með
heim og er hluti af forréttinum á
aðfangadagskvöld.“
Áttu þér þínar uppáhalds jólasmákökur eða -konfekt?
„Ég elska sörurnar sem heit
kona mín, Sólveig, gerir. Þær hafa
aldrei klikkað. Svo er konfektið
frá norsku Freyju sem heitir Kong
Olav besta súkkulaðið sem til er.
Það er svo royal að borða norskt
konfekt um jólin.
Ég get ekki sagt að jólin snúist
um mat og bakstur á mínu heimili.
Við hjónaleysin skiptum með
okkur verkum, eldri dóttir mín
er rosalegur föndrari og elskar að
skreyta fyrir jólin og ég reyni að
taka það með henni. Sólveig sér svo
um baksturinn, við erum kannski
að vinna með þrjár, fjórar sortir, og
það dugar vel.“ n

Yfir 150 vörur á allt að 50% afslætti
Skoðaðu vefverslanir okkar og gerðu góð kaup!

honnunarlausnir.is
lykillausnir.is
verkfaeralausnir.is
Meðal annars: FROST Wishbone fatastandar, DCW lampar, MasterLock
lyklabox, Hazet verkfæravagnar, Stabila laser, Smedbo baðherbergisvörur,
d line baðherbergisvörur og hurðarhandföng, FROST Herðatré, Fenix vasaog höfuðljós, Anglepoise lampar, Yale verðmætaskápar og margt fleira.

Tilboðin gilda til miðnættis 29. nóvember | Pantanir eru sóttar á lagerinn okkar ef ekki er óskað eftir heimsendingu
frettabladid_blackfriday_vv.indd 1

vefsala@vv.is | Skútuvogi 1c
11/24/2021 3:24:26 PM
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Kauplausi dagurinn
„Buy Nothing Day“, eða
kauplausi dagurinn, er
alþjóðlegur hátíðisdagur
stofnaður til að andmæla
neyslumenningunni.
jme@frettabladid.is

Listamaðurinn Ted Dave, frá
Vancouver, er maðurinn á bak við
kauplausa daginn.
Fyrsti kauplausi dagurinn var
skipulagður í Kanada í september 1992. Var markmiðið að fá
fólk til að íhuga ofneysluvandann
sem hrjáir nútímasamfélagið á
háu stigi. Fimm árum síðar var
dagurinn færður á föstudaginn
eftir þakkargjörðarhátíðina í
Bandaríkjunum, sem kallast öðru
nafni svartur föstudagur og er einn
stærsti verslunardagur í heimi.
Kauplausi dagurinn er auglýstur
árlega af kanadíska Adbustersfyrirtækinu. Árið 2000 gerðist það
að auglýsingar Adbusters fyrir
kauplausa daginn voru bannaðar
á öllum helstu sjónvarpsstöðvum
Bandaríkjanna fyrir utan sjónvarpsstöðina CNN.
Kauplausar hefðir
Á kauplausa deginum hittist
fólk og mótmælir neyslumenningu samtímans með ýmsum
skapandi leiðum. Meðal annars er
„kreditkortaklippið“ vinsæll viðburður. Þar stendur fólk fyrir utan
verslunarmiðstöðvar með skæri
og skilti sem auglýsir hjálp handa
fólki sem vill binda enda á skuldahalann. Þá er fólki boðið að láta
bókstaflega klippa kreditkortið
sitt með skærum.
Önnur vinsæl mótmælaaðferð

Ert þú tómhuga uppvakningur í
mollinu? 
Fréttablaðið/Getty

Það eru líklega ekki allir jafnhamingjusamir og þetta myndarlega par þegar
þeir klippa á kreditkortið til að binda enda á skuldahalann. Fréttablaðið/Getty

er að hópur mótmælenda ráfi um
tómeygður fyrir utan verslunarmiðstöðvar líkt og uppvakningar.
Þegar fólk forvitnast um hvað um
sé að vera, þá tekur einn sig til og
útskýrir kauplausa daginn og boðskap hans.
Kauplaus jakkaskipti er sérstök
mótmælahefð í Bandaríkjunum
þar sem jökkum er safnað í nóvember frá hverjum þeim sem vilja
gefa þá í söfnunina. Jökkunum
er dreift á ýmsa staði í hverju ríki
fyrir sig. Föstudaginn eftir þakkargjörðina, kemur fólk saman og í
stað þess að munda kreditkortin á
svörtum föstudegi býður það fram
krafta sína við að útdeila jökkum.
Þá er fólki boðið að skipta út
sínum eigin jakka fyrir annan, eða
einfaldlega næla sér í frían jakka
úr söfnuninni. Jakkasöfnunin á
uppruna sinn í Providence á Rhode
Island og álíka jakkaskiptahefðir
hafa myndast í Kentucky, Utah og
í Oregon.
Önnur hefð sem hefur myndast
í kringum þennan dag er að fólk
fagnar deginum með því að fara í
gönguferð í náttúrunni í stað þess
að kaupa sér hluti á afslætti.

BLACK FRIDAY

20%
AF ÖLLU

EINUNGIS Í VERSLUN 11:00 - 18:00

Kaupum ekkert á Íslandi
Á Íslandi var Kaupum ekkertdagurinn fyrst haldinn þann 24.
nóvember árið 2000, en þá var það
hópur af listamönnum sem tók sig
saman og skipulagði dagskrá fyrir
daginn í Reykjavík.
Árið 2006 hvatti Landvernd
Íslendinga til þess að taka þátt í
Kaupum ekkert-deginum með því
að kaupa ekkert á síðasta laugardegi nóvembermánaðar það ár,
þann 25. nóvember. Þá segir í
auglýsingunni: „Á þessu ári, árinu
2006, hefur umræða um gróðurhúsaáhrif og hlýnun jarðar náð
mikilli útbreiðslu og náð eyrum
bæði fjölmiðla, stjórnmálamanna
og alls þorra manna. Kaupum
ekkert-dagurinn er tilvalin leið til
að undirstrika og benda á raunverulegar lausnir á vandanum
sem hefur skapast einmitt vegna
óhóflegrar neyslu.“ Landvernd
minnti þá enn fremur á mikilvægi
vistvæns jólahalds og óefnislegra
jólagjafa.
Kauplaus jól
Í stíl við kauplausa daginn er nú
þegar til fyrirbæri sem kallast
kauplaus jól, eða Buy Nothing
Christmas. Kauplausa jólahefðin
hófst óformlega þegar Ellie Clark
og fjölskylda hennar ákváðu árið
1968 að afneita jólahátíðinni
opinberlega. Kauplaus jól urðu að
opinberu fyrirbæri árið 2001 þegar
lítill hópur kanadískra mennóníta
bjó til vefsíðu og gaf hreyfingunni
nafnið. Adbusters-fyrirtækið hefur
í nútímanum unnið að því að
yfirfæra kauplausa daginn á alla
jólahátíðina og hefur endurnefnt
aðgerðina Occupy Xmas. ■
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Stór föstudagur í verslun
elin@frettabladid.is

Múgur og margmenni er í verslunum
vestanhafs á Black Friday.

Vissir þú þetta um
Black Friday?
n Að bandarískir verslunarmenn
ákváðu að nota heitið Black Friday
á jákvæðan hátt seint á 9. áratugnum? Það var ekki síst vegna
þess að í lok nóvember var upprunninn sá tími árs að þeir gátu
sýnt fram á söluhagnað.
n Að í Bandaríkjunum og víðar er
Svartur föstudagur talinn hagstæðasti dagur ársins til að kaupa
sjónvarp, skartgripi, tölvur og
heimilistæki?
n Að Black Friday er annasamasti
dagur pípulagningamanna vestanhafs þar sem álag á vaska, niðurföll og klósett verður gríðarlegt
vegna mikilla matarkaupa og tíðra
klósettferða alltof margra gesta
á stuttum tíma og óvenju langs
vinnutíma verslunarfólks?
n Að það færist í aukana að
verslunareigendur hefji Black
Friday-daga í vikunni fyrir stóra
daginn og hafa þá jafnvel lokað á
Svörtum föstudegi? Þá hvetja þeir
starfsfólk sitt til að verja tímanum
með fjölskyldu og vinum í stað
þess að hanga í búðum. n

Göngum hægt um kaupgleðinnar
dyr og verslum af skynsemi.

Fréttablaðið/Daníel

Þrjú ráð
fyrir Myrka
markaðshelgi
Gerðu lista yfir það sem þú vilt
kaupa, áður en þú heldur inn í
frumskóg internetsins eða ganga
verslunarmiðstöðvarinnar. Það
getur verið æði freistandi að draga
hluti sem þig vantar ekki í körfuna
einfaldlega vegna þess að þeir eru
á svo hrikalega góðum afslætti.
Þannig endum við með loftsteikingarpott í bílskúrnum sem hefur
verið notaður einu sinni og aldrei
aftur.
Vikurnar fyrir afsláttahelgina
er alls ekki svo vitlaust að skoða
verslanir og það sem þær eru að
bjóða, og gera lista yfir það sem þig
langar til að kaupa. Þegar kemur
svo að afsláttahelginni miklu
þá skaltu bera saman verðið á
vörunni.
Mörg fyrirtæki hafa gerst sek um
að hækka verð á vörum stuttu fyrir
tilboðsdaga til þess að gefa það
sem virkar eins og ótrúlega háar
fjárhæðir í afslátt.
Settu þér mörk þegar kemur að
fjárútlátum sem þú ert tilbúin/nn
að eyða þennan tiltekna dag. Það
er fátt einfaldara en að spreða
peningum þegar maður byrjar á
því og því meira sem maður eyðir,
því auðveldara verður að eyða
meira. ■

Svartur föstudagur á nafn sitt að
rekja til Bandaríkjanna. Þakkargjörðardagurinn er ávallt síðasti
fimmtudagur í nóvember en
daginn eftir, Black Friday, rennur
upp sölumesti dagur verslana sem
merkir upphafið að jólaverslun.
Frá árinu 2005 hefur þessi dagur
verið sá allra söluhæsti í Bandaríkjunum á ári hverju.

Þakkargjörðarhátíðin er mikil
ferðahátíð þar sem fjölskyldur
koma saman og halda hátíð og
borða kalkún. Sagt er að svartur
föstudagur eigi uppruna sinn í
Fíladelfíu allt aftur til ársins 1961
þegar lögreglan notaði þetta nafn
til að lýsa mikilli umferð gangandi
og akandi vegfarenda daginn eftir
þakkargjörð.
Enn eldri saga er frá árinu 1869
þegar tveir fjárfestar, Jay Gould og

Black Friday teygir sig nú yfir alla
vikuna í mörgum löndum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Jim Fisk, hækkuðu verð á gulli og
úr varð hrun á hlutabréfamarkaði.
Bændur urðu fyrir 50% lækkun á
hveiti- og maísuppskeru í kjölfarið.
Þetta var svartur föstudagur og
nafnið festist í sessi.
Kaupmenn vildu síðar breyta
nafninu í „stóra föstudaginn“
en það náði aldrei í gegn. Black
Friday hefur dreift sér um
heiminn og er í sumum tilvikum
orðinn heil vika. ■
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