
Árdegi hf. 



Árdegi er

• 100% hreinræktað smásölufyrirtæki
• Yfir 60 verslanir á Íslandi og Danmörku
• Með sterkan grunn í afþreyingu, raftækjum, 

tölvum og fatnaði
• Með skrifstofu í Reykjavík, Kaupmannahöfn og 

Óðinsvé
• Veltuaukning uppá ca 700% milli ára
• Fjölskyldufyrirtæki



Ótrúlegur vöxtur!

Árið 2006 var ótrúlegt fyrir 
starfsmenn og eigendur Árdegis hf. 
Fyrirtækið margfaldaði veltu sýna
og umsvif á íslenskum 
neytendamarkaði



Ótrúlegur vöxtur!Staðsetning verslana



• Innkaupafyrirtæki Árdegis
• Stofnað í júní 2007
• 10 starfsmenn
• Kaupir inn fyrir allar 

verslanir 
• Greiðari aðgangur að 

spennandi vöruflokkum 
• Samlegðaráhrif 



-Verslanir

• Stofnað 1996
• 11 verslanir um land 

allt
• 150 starfsmenn
• Skemmtilegt og pínu 

rugl í BT.



-Verslanir

• Leggur áherslu á 3 
lykilflokka:

• Afþreyingu
• Raftæki
• Tölvur



• Þjónusta við minni og 
meðalstór fyrirtæki

• Er með umboðs- og 
þjónustusamninga við 
Toshiba og Fujitsu-
Siemens



• Verslunin opnaði 
2002

• Fyrsta verslun Next í
Skandinavíu

• 1400 m2 verslun í
dag

• Stærsta úrval 
barnafata á Íslandi í
dag.  



Verslanir

• Stofnað 1976
• Fyrsta og eina 

afþreyingarverslun 
Íslands

• 5 verslanir 
• Höfum opnað 2 nýjar 

verslanir á þessu ári



• Fyrsta verslun 
Árdegis hf.

• Stofnað 1999
• Eitt elsta og 

virðulegasta vörumerki 
Dana

• Er staðsett í Kringlunni. 



Verslanir

• Stofnað 1926
• Árið 2004 leiddi 

Árdegi yfirtöku á
Merlin

• Í dag í 100% eigu 
Árdegi hf.

• Yfir 550 starfsmenn
• 15% söluaukning á

síðasti ári



Verslanir

• 48 verslanir
• Eitt þekktasta 

vörumerki Danmerkur.



11 verslanir
Skeifan
Kringlan

Smáralind
Spöngin

Hafnarfjörður
Akureyri

Egilsstaðir
Selfoss

Ísafjörður
Akranes

Reykjanesbær

5 verslanir

Laugavegur
Kringlan

Smáralind
Leifsstöð – brottför
Leifsstöð - koma



Þjófavarnarhlið
Þjófamerkingar á vörum

“saverar” eða box undir afþreyingarvörur
Myndavélaeftirlit og viðvörunarskilti
“heitar” vörur í læstum glerskápum

Lásar og “rottur” á raftækjum og tölvum
Neyðarhnappar á vinnustöðvum



Aðhald í birgðum og birgðahaldi       
Vörutalningar tvisvar á ári

– sítalningar
-stærstu og “heitustu” vöruflokkarnir 

taldir 1-4 sinnum í mánuði



Upptökur dugðu ekki
• “Upptökur úr eftirlitsmyndavélakerfi dugðu 

ekki til að sakfella 37 ára gamlan karlmann sem 
grunaður var um að hafa stolið tveimur 
fartölvum úr verslunum BT, samtals að 
verðmæti 360.000 krónur.”

• “Í báðum tilvikum náðust myndir af afbrotunum 
á eftirlitsmyndavélakerfi búðanna og þótt 
dómnum þætti líklegt og jafnvel mjög sennilegt 
að ákærði hefði verið þar á ferðinni tækju 
upptökurnar ekki af öll tvímæli um það.”

• (mbl.is 17.04.2007)



Starfsfólkið er lykilatriði !!!

tæplega 300 starfsmenn

-okkar besta vopn !

- okkar stærsta vandamál ?



Starfsfólkið er lykilatriði !!!

ánægt starfsfólk – lág starfsmannavelta
- meiri tryggð við fyrirtækið !

Fræðsla
námskeið – endurmenntun - símenntun



Starfsfólkið er lykilatriði !!!
- takmarkaður aðgangur að baksvæðum

- “StoreVision eða sambærilegur búnaður
- myndavélar á baksvæði / lager

- reglur og eftirlit með uppgjöri dagsins
- verslunar og rekstrarstjórar hafa 

reglubundið eftirlit með vinnubrögðum



Starfsfólkið er lykilatriði !!!
-fylgjast þarf með öllum !

-sérstaklega þeim sem þiggja ekki aðstoð
-sérstaklega ef fólk stoppar lengi í verslun
-sérstaklega með “grunsamlegri” hegðun

-sérstaklega með fólki með töskur og poka
-sérstaklega með hópum



Árdegi hf. 
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