
Der uddeles cirka 1,8
millioner firmajulegaver
i Danmark i år, og de 
fleste er allerede bestilt.
Tendensen er dansk design
og gaver, der kan holde. 

hvad der er oppe i tiden«, lyder det med
ungdommelig stemme fra fi��rmajule-
manden, der er 43 år og hverken har langt
skæg eller stort hvidt hår.

»Så er der også god kontakt med fi��rma-
erne, der ofte har en præcis idé om, hvad
deres medarbejdere vil have. Endelig
prøver vi selv at være kreative og få lavet
gaver, som man kun kan få hos os«.

Hvad er så trenden?
»Vi pakker rigtig meget klassisk dansk

design ind – Børge Mogensen-møbler,
damasksengetøj og Panton-lamper«. 

I slår meget på prisen i jeres katalog. Er
personalecheferne i sparehjørnet, når de
køber julegaver?

»Det tror jeg ikke. Men de har jo et bud-
get, og så sørger vi for bl.a. ved hjælp af ra-
bat på store indkøb, at de får en fl��ot gave
for pengene«.

H er sidst på sommeren dumpede
der farvestrålende brochurer ind
hos danske personalechefer:

kataloger med fi��rmajulegaver.
De leder virkelig tanken hen på et par

linjer af ’Peters Jul’: »Min Faer hver Dag i
Byen gaar, og naar han kommer hjem, jeg
staar og ser hans store Lomme«.

Der er ikke det, din chef ikke kan få bil-
ligt hos GaveFabrikken, Lomax, Baxx eller
en af de andre fi��rmajulemænd.

Kufferter, fodboldmål med bold, spise-
bestik, vinkøleskab, sengetøj, gryder,
minicruise med DFDS, lamper, chokola-
de, dartspil, vin, weekendophold på dejli-
ge hoteller og kroer, metaldetektorer og –
naturligvis – parfumer og cremer.

Lad os se på et par priseksempler i kata-
loget fra branchens største, GaveFabrik-
ken. Den ligger i Valby, havde i seneste
regnskabsår en omsætning på 149 mio.
kr. og regner i år med at levere 500.000

fi��rmajulegaver,
hvilket er omkring
en tredjedel af det
samlede fi��rmajule-
gavemarked på cir-
ka 1,8 mio. pakker.

Din chef kan for
eksempel give dig
en vinkøler med
indbygget højtta-
ler og lys. Pris 400
kr. – dog uden
moms. Vejledende
udsalgspris 1.399
kr. – med moms. En

metaldetektor kan chefen få pakket ind
for 560 kr., mens du selv skulle slippe 1.199
kr. I samme kategori er der også en ude-
pejs og grill fra Trip Trap, som ellers har en
vejledende udsalgspris på 2.195 kr. I kate-
gori 640 kr. er der en Panton-lampe, der i
butikkerne vil stå til 1.999 kr.

Det fi��ffige er, at din chef – hvis han altså
ikke selv vil vælge en personlig gave til dig
– blot kan vælge et budget og sende dig et
gavekort, som naturligvis er pakket jule-
lækkert ind. Derefter kan du selv vælge en
gave fra den prisklasse, chefen har valgt. 

GaveFabrikken arbejder med gavekort
på henholdsvis 640, 560 og 400 kr., og så
er der ellers masser at vælge imellem. Når
du via fi��rmajulemandens hjemmeside
har valgt din fi��rmagave, sendes den til din
privatadresse. Det er næsten, som kom
den med rensdyr.

Travlt hele året
Bagsiden har ringet til fi��rmajulemanden,
GaveFabrikkens grundlægger Nikolai
Kiim, for at høre, hvor travlt der er på
værkstedet.

»Naturligvis har vi ekstra travlt, når
gaverne skal pakkes. Men de helt store
fi��rmaer har bestilt julegaverne allerede i
februar, så vi ved nogenlunde, hvad vi er
oppe mod«, siger Nikolai Kiim, hvis fi��rma
i 2016 af erhvervsavisen Børsen blev kåret
som en af årets ’gazeller’ efter en vækst på
700 pct. over fi��re år.

»Så vi er permanent omkring de 40
medarbejdere i fi��rmaet, og så har vi
naturligvis brug for ekstra hænder, når
gaverne pakkes ind«.

Hvordan fi��nder I ud af, hvad vi ønsker os?
»Vi følger først og fremmest godt med i,

I har pakker til mænd, til kvinder, til
sportslige typer, til hygge. Har I også tænkt
på en miljøvenlig fi��rmajulegave, en CO2-ven-
lig pakke?

»Det tænker vi på, så det knager. Vi har
ikke knækket koden endnu, men det
kommer. Det er et emne, der er oppe i
tiden, og klimaet er vigtigt. Så det er san-
delig i vores tanker. Foreløbig kan vi se, at
folk gerne vil have gaver, der kan holde.
Og det er jo i den rigtige retning rent mil-
jømæssigt«.

Det fremgår af katalogerne, at I også
bruger penge på velgørenhed – f. eks. projek-
tet Julegaveregn, Danmarks Indsamling og
Knæk Cancer. Hvorfor det? For at give kun-
derne en bedre samvittighed?

»Vi har givet til velgørenhed, lige siden
fi��rmaet startede. Vi synes, at det at give til
dem, der ikke har så meget, hører med til
at give gaver. Gaver handler om omtanke
for andre, så velgørenhed hører helt na-
turligt med«, siger Nikolai Kiim, der for 10
år startede GaveFabrikken i en skurvogn
og nu har lagre over det meste af landet
og en nystartet afdeling i Norge.

Hvad ønsker du dig selv til jul?
»To frugttræer til min kolonihave«.

henrik.kaufholz@pol.dk

Jul

Firmajulemandens
værksted ligger i Valby

OHOOO. Det er måske ikke ligefrem til
at se, men Nikolaj Kiim er så tæt på at
være julemand, som man kan komme.
500.000 gaver pakker hans fi��rma ind i 
år. For eksempel en lampe designet af
Verner Panton og en vase i metal og 
keramik. Pr-foto

Vi synes, at det
at give til dem,
der ikke har så
meget, hører
med til at give
gaver
Nikolai Kiim,
fi��rmajulemand

HENRIK KAUFHOLZ
DAGENS SANG

BRITTAS STØTTESANG
Melodi: ’Afrika’
Britta hun gik rundt
helt i sin egen lille verden
drømte om guld og grønne skove
og et liv i herlighed

Med en kæmpefarm
og guld og slebne diamanter
en fl��ok heste af de bedste
var de ting, som Britta hun ku’ li’

Og det, der blev hendes liv,
meget langt fra sult og nød,
de penge, som Britta hun tog,
blevet taget fra dem, som mest var i
nød

Afrika, Afrika,
hun fi��k farm i Afrika.
Britta gav en hånd til Afrika
med penge fra udsatte folk – Afrika

Gennem mange år,
igennem mange overførsler
har hun ene og vist alene
vist sin grådige natur

Nu går Britta rundt
og skjuler sig for hele verden
fi��nder trøst i de ting, hun ejer,
indtil politiet pluds’li’ banker på

Og det, der er Brittas liv,
er så langt fra sult og nød,
de penge, som Britta hun tog,
blevet taget fra dem, som mest var i
nød

Afrika, Afrika,
hun fi��k farm i Afrika.
Britta gav en hånd til Afrika
med penge fra udsatte folk – Afrika

PUTIN ER RYSTET
Vladimir Putin tog i går kraftigt af-
stand fra det formodede mord på
journalisten Jamal Khashoggi under
dennes besøg på Saudi-Arabiens kon-
sulat i Tyrkiet.

»Det er rystende, at man skiller sig
af med politiske modstandere på sit
lands konsulater i udlandet, når der
fi��ndes steder, der er langt bedre eg-
net«, sagde Putin.

DAGENS SANG II
I går var det MeToo’s fødselsdag,
hurra, hurra, hurra.
Den sikkert sig et klap i numsen fi��k,
som det i mange år var skik.
Nåh nej.
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Bent blev både glad og følte et vist pres, da han 
stadig kæmpede med den hf-eksamen på aftenskole

Så har jeg gennemgået dit stamtræ, der gemmer på en del 
overraskelser, Bent. Eller skal jeg sige Hr. Tolstoj Washington 
Bonaparte Lennon Saint Laurent Churchill Obama Hawking?

AF MIKAEL WULFF &
ANDERS MORGENTHALER

GULD- og SØLVSMYKKER KØBES

Lundin
Vester Voldgade 21 - Kbh. V - Tlf. 33 13 21 11

Hugo Boss, Brax, Calvin Klein, Canali , 
Tiger Jeans, Eduard Dressler,  Eterna, 

Geox, M.E.N.S.,  Moreschi,  Max Mara, 
Scandinavian Edit ion, Tiger of Sweden, 

Ralph Lauren og mange f lere.

Spar 30-50%

Vester Voldgade 5, København  .  33 12 13 94  .  troelstrup.com

Mandag - Torsdag 10-18  .  Fredag 10-19  .  Lørdag 10-16

MID SEASON 
SALE

SHOP
ONLINE

Mid Season Sale gælder udvalgte produkter.
- kun denne uge.

Star ter imorgen!

Brands ti l  mænd og kvinder

3 retter og vinmenu hos
Restaurant GOSP

Restaurant GOSP ligger ud til Øresund med en fantastisk 
udsigt. I denne unikke atmosfære, kan du nu nyde en 
udsøgt 3-retters middag med vinmenu. Menuen består af 
spændende nyfortolkninger af det franske køkken. Kun få 
minutters gang fra Skodsborg Station.

Køb senest 11. november 2018 på spotdeal.dk

398,-

Normalpris

Spar

765,-

47%

SPOTdeal er en del af JP/Politikens Hus.
Vi tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl i annoncen.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?
Ring til SPOTdeal på 33 47 18 18

Oksemørbrad for 2 hos 
Dragør Badehotel
Nyd en gennemført og dejlig middag bestående af den 
møreste oksemørbrad, gourmetfritter, aioli og chilimayo, 
timian jack daniels sauce, grillede grøntsager og grøn 
salat. Dragør Badehotel ligger smukt, lige ned til vandet, 
og kun 12 km fra København.  

Køb senest 29. oktober 2018 på spotdeal.dk

489,-

Normalpris

Spar

980,-

50%

SPOTdeal er en del af JP/Politikens Hus.
Vi tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl i annoncen.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?
Ring til SPOTdeal på 33 47 18 18

FOR 2
PERSONER

Forbehold for trykfejl og udsolgt.

Kay Bojesens små fugle i eg/røget eg. Fuglene  
måler 8,8 cm og sælges parvis – en lys og en mørk.
Pluspris 635 kr. Pris uden abonnement 750 kr.

TURTELDUER

Køb på  
politiken.dk/plus  

eller i Plusbutikken, 
Vestergade 22,  

Kbk K




