
I HAVE A 
FRIEND IN 
ICELAND
Arnór Fannar Reynisson, Ragnheiður 
Maisól Sturludóttir og Áslaug 
Einarsdóttir lögðu afstað í mikinn 
leiðangur til að ná tökum á CISV Shop 
Iceland. Mikil vinna fór í að finna 
réttu vörurnar, fá tilboð frá 
framleiðendum, teikna upp myndir, 
eetja upp skoðunarkönnun, taka við 
pöntunum og svo auðvitað afgreiða út 
pantanir. Mesta vinnan reyndist samt 
vera að fá vörurnar afhenntar á 
réttum tíma, koma þeim milli staða 
ásamt því að innheimta fyrir 
vörurnar. 

Skipulag fyrir næsta ár er hafið og við 
nú með en betri hugmynd um hvernig 
skal vinna þetta til að koma í veg fyrir 
þau mistök sem gerðust á þessu ári. 

Þrátt fyrir þessa erfileika kom þetta 
nokkuð vel út og fyrirkomulagið 
nokkuð gott. Seldar voru vörur fyrir 
um 600.000kr. Vörurnar voru flottar 
og spennandi og allir mjög ánægðir 
með útkomuna. Skoðað verður 
fljótlega hvort einhverju verður bætt 
við fyrir næsta sumar en líklega 
munum við halda okkur við þetta 
svona í bili.

Sett var í gang skoðunarkönnun 
þar sem valið var úr 4 
myndabolum. Tveir stigahæstu 
bolirnir fóru svo í framleiðslu. “I 
HAVE A FRIND IN ICELAND” og 
Eldfjallabolurinn hlutu sigur af 
bítum þetta árið en hugsanlegt 
að nýjir bolir bætist við á næsta 
ári. Lágmark var 50 bolir af 
hvori týpu í framleiðslu og 
náðum við þeim kvóta. Eitthvað 
klikkaði samt aðeins í 
framleiðslu þar sem ekki allar 

stærðir reyndust vera til þegar 
sendar voru inn pantanir en 
þetta leystist allt á endanum.

Myndabolir slógu í gegn

CISV Merktar hettupeysur. Þessar peysur 
voru mjög vandaðar og góðar. Þetta rauk út 
eins og heitar lummur :)

Ný tegund af logobolum fór í framleiðslu. 
Græni bolurinn var reyndar ekki til en hinir 
slógu alveg í gegn og verða endurgerðir á 
næsta ári.

CISV Armbönd fóru loksins í framleiðslu. 
Gerð voru armbönd í íslensku fánalitunum, 
Blá, rauð og hvít. seld 3 í pakka.
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CISV SHOP Á FACEBOOK
Facebook var mikið notað og þar fóru fram 
skoðunarkannanir og viðburðir auglýstir. 
Mjög gott tól til að kanna áhuga og fá inn 
tilögur á vörum :)

NETFANGIÐ
Pantanir komu inn á cisvsho@cisv.is En við 
breytum því fljótlega í cisvshop@gmail.com 
þar sem auðveldara er að flokka og merkja 
póstinn þar. 

CISV Joggingbuxur
• • •

Settir voru upp tilboðspakkar til að 
auðvelda fólki að velja sér vörur og 
til að tryggja að allar vörurnar 
myndu ná lágmarksmagni. CISV 
keypti reyndar slatta sjálf og það 
hjálpaði auðvitað til :)

CISV VÖRUR Í UNGLINGABÚÐUM
Afgangurinn af vörunum fór svo í 
unglingabúðirnar þar sem okkur 
skilst að þar hafi þær einnig selst 
nokkuð vel. Jogging buxurnar voru 
mjög vinsælar og en að detta inn 
pantanir á þær. 

Helsta vandamálið við þetta allt 
saman var að þetta tók of langan 
tíma í undirbúning þannig 
pöntunartími og afgreiðslutími var 
of stuttur. í ár þarf að gera þetta með 
meiri fyrirvara og um leið og 
hóparnir eru klárir þarf að setja í 
gang pantanir þannig þetta komi 
ekki fyrir aftur. Einnig þarf þá að 
hafa CISV dag fyrr eða hafa alveg sér 
CISV Shop dag.

Pakkatilboðin sem voru í 
gangi í ár voru:

Pakki eitt:

Myndabolur
Logóbolur
6 armbönd 
Skvísa
6.500 kr. 
( Fullt verð kr. 7.300 kr. )

Pakki tvö:
Myndabolur
Logóbolur
12 armbönd 
Skvísa
Joggingbuxur
9.900 kr. 
( Fullt verð kr. 12.300 kr. )

Pakki þrjú:
Myndabolur
Logóbolur
18 armbönd 
Skvísa
Joggingbuxur
Hettupeysa
14.900 kr. 
(Fullt verð 17.700 kr.) 

Tilboðspakkar á CISV 

1. 	
 Logobolir

2. 	
 Myndabolir

3. 	
 Hettupeysur

4. 	
 Armbönd

5. 	
 Joggingbuxur

6. 	
 Eldri vara - Skvísur

7. 	
 Eldri vara - Bakpoki

STJÓRN CISV SHOP
Með von um spennandi ár 
framundan erum við að byrja 
vinna í CISV shop á fullu fyrir 
næsta ár. Allar tilögur um vörur eða annað sem við kemur þessu eru vel þegnar :)

Fyrir hönd CISV Shop
Arnór Fannar Reynisson
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