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Formáli 

Þessi ritgerð er partur af BS námi mínu í viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og jafngildir 

hún um 12 einingar í mínu námi á markaðsfræði og alþjóðaviðskipta sviði. 

Leiðbeinandi minn var Þórður Sverrisson aðjúnkt í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum í 

Háskóla Íslands og partner hjá capacent. 

Ég vil koma á framfæri þakklætisorðum til fjölskyldu minnar sem studdi við mig þega 

ég þurfti hjálp. Einnig vil ég þakka leiðbeinanda mínum honum Þórði fyrir góðar 

ábendingar við gerð þessarar ritgerðar. 
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Útdráttur 

Það eru margir fræðilegir þættir sem fyrirtæki þurfa að hugsa út í þegar kemur að 

vörumerkjastjórnun.  Eins og til dæmis staðfærslan sem  vinnur að því að gera rétta 

ímynd fyrir vörumerkið. CBBE líkan sem á að hjálpa til við að taka rétta ákvarðanir 

varðandi stefnu vörumerkisins, það þarf svo að huga að öllum þeim  markaðsaðgerðum 

sem vinna saman að því að styrkja vörumerkjavirðið. 

Fyrirtæki vilja styrkja sitt vörumerki og geta þeir gert það með því að nota þætti 

vörumerkjastjórnunar eins og t.d að nota eiginleika sem fara eftir þeim sex viðmiðum 

sem talað er um, þeir geta haft samhæfðar markaðsaðgerðir eða notað (e.secondary 

brand association), það þarf einnig að hugsa um að viðhalda vörumerkinu 

Advania er fyrirtæki í upplýsingatækni en vegna sameiningar og breyttar markaðstefnu 

komu þau með nýtt vörumerki á markaðinn. Það vörumerki fer mestmegnis eftir þeim 

fræðum sem ég tala um allavega miðað við þær upplýsingar sem ég hef. Hinsvegar er 

alltaf hægt að bæta og gera betur, eins og að styrkja líkanið sem þeir nota til að hjálpa 

við að taka ákvarðanir, svo mætti líka styrkja markaðsaðgerðir í leitarvélum.  Advania 

ætluðu sér líka að fara eftir fræðunum og jafnvel að ráða ráðgjafa til að framfylgja þeirri 

stefnu, það er því mitt mat að þeir séu á réttri leið í því að ná vörumerkjastjórnun sem 

fer eftir fræðunum og hafa þeir áttað sig á mikilvægi vörumerkjastjórnunar. Það eru 

mörg fyrirtæki sem hafa nýtt sér þessi fræði og aukið virði vörumerkisins og viðhaldið 

því, það er því mitt mat að vörumerkjastjórnun eigi að vera partur af þeirri 

grundarvallarstarfsemi og stefnu sem fyrirtækin hafa. Ættu því öll fyrirtæki að skoða 

vörumerkjastjórnun og hvernig hún getur bætt starfsemi viðkomandi fyrirtækis, þetta 

getur verið úrvals tækifæri fyrir fyrirtæki að ná samkeppnisforskoti. Vörumerkjastjórnun 

er því mjög mikilvægur partur af þeirri markaðsstefnu sem fyrirtæki ættu að hafa.
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1 Inngangur 

Vörumerki er orðin svokölluð „tískuvara“ hjá fyrirtækjum, þeir vilja vera með besta og 

flottasta vörumerkið. Fyrirtæki eru í sífellu að búa til og þróa vörur/vörumerki. 

Fyrirtækið Procter og Gamble hefur t.d um 300 vörumerki en það þurfa ekki endilega öll 

vörumerkin að vera á markaði í dag. Því ef vörumerki ná ekki velgengni eða að líftími 

vörunnar sé búinn þá eru þeim kippt af markaði og hefur Procter og Gamble þurft að 

gera það við mörg af sínum vörumerkjum. (Reed, 2008) 

Hvað er það sem gerir önnur vörumerki stærri en önnur og ná að halda velgengni yfir 

tíma,  Það er jú vörumerkjastjórnun. Vörumerkjastjórnun er ákveðin fræðigrein sem er 

partur af markaðsfræði. Þó svo að þessi fræðigrein hjálpi stjórnendum og markaðsfólki 

að stjórna vörumerki, þá þarf það ekki endilega að vera að þeir átti sig á mikilvægi þess 

og fari eftir fræðunum. Því mun ég koma með smá greiningu á fyrirtækinu advania og 

hvernig/hvort þeir fari eftir þessum fræðum sem ég mun tala  um í mínu fræðilegu 

yfirliti. Ég mun byrja að skrifa um fyrirtækið sjálft og starfsemi þess, hver var ástæða 

þessa að þeir fóru úr Skýrr yfir í Advania. Ég mun einnig koma með dæmi hvernig önnur 

fyrirtæki hafa nýtt sér þessi fræði, svo mun ég einnig koma inná mikilvægi 

vörumerkjastjórnunar innan fyrirtækis og að hún ætti að vera partur af markaðssmálum 

fyrirtækisins. 
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2 Um Advania 

Advania varð til vegna sameiningar Skýrr, Hugurax og dótturfélaga í fjórum löndum. 

Advania er eitt stærsta upplýsingafyrirtæki Norðurlanda með 1.100 starfsmenn og 20 

starfstöðvar í fjórum löndum: Íslandi, Lettlandi, Noregi og Svíþjóð – en þar af starfa 

um 600 manns á Íslandi.  

Advania býður fjölbreyttar lausnir og þjónustu, sem svara kröfum og þörfum 

liðlega sjö þúsund viðskiptavina í atvinnulífinu. Lausnaframboð Advania spannar 

upplýsingatækni frá A til Ö og viðskiptavinir geta sótt þangað samþætta 

heildarþjónustu, allt á einn stað. Og þá gildir einu hvort um er að ræða hugbúnað, 

vélbúnað, ráðgjöf eða rekstrarþjónustu.  

Meðal viðskiptavina Advania eru mörg stærstu og öflugustu fyrirtæki og stofnanir 

landsins. Jafnframt hefur Advania sterka stöðu á neytendamarkaði með um þriðjungs 

markaðshlutdeild. Til marks um sterka stöðu Advania á markaði má nefna að um 100 

þúsund Dell-fartölvur eru í notkun hér á landi og um þriðjungur vinnandi Íslendinga fá 

greidd laun með kerfum frá Advania. 

Advania er náinn samstarfsaðili fjölmargra alþjóðlegra fyrirtækja í 

upplýsingatækni. Þar má nefna Dell, EMC, Microsoft, Oracle, SAP BusinessObjects og 

VeriSign. (Um Advania) 
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3 Frá Skýrr yfir í Advania 

Eins  og kom fram hér að ofan þá varð Advania til vegna sameiningar á Skýrr, Hugurax og 

dótturfyrirtækja á norðurlöndum. Ástæðan fyrir því að það var fundið nýtt nafn, var að 

Skýrr sem var stærsta fyrirtækið og stærsta vörumerkið af þessum fyrirtækjum, það 

hafði ekki þá eiginleika sem vörumerki 

á alþjóðlegum markaði þarf af hafa (sjá 

mynd 1) en þau voru að fara úr íslensku 

fyrirtæki yfir í norrænt og alþjóðlegt.  

Helstu gallarnir sem voru í vörumerkinu 

Skýrr samkvæmt Elísabetu Sveinsdóttir 

markaðsstjóra Advania var að nafnið 

væri erfitt að bera fram erlendis og að það væri einnig of líkt vörumerkinu Skyr.  

Því var farið í ferli að finna nýtt vörumerki sem hægt væri að nota á alþjóðlegum 

markaði og til að skýra áherslur hjá fyrirtækinu, því fyrirtækin höfðu öll sína sér 

eiginleika.   Nafnið Advania varð til hjá Scriptor, sem er sænskt sérfræðifyrirtæki sem 

sérhæfir sig í alþjóðlegum nöfnum á fyrirtækjamarkaði.  Scriptor fann um 300 nöfn, sem 

voru svo grisjuð niður í þrepum hjá Skýrr. Fyrst voru þau grisjuð niður í 30 og svo niður í 

3, Þegar fjöldinn var kominn niður í 3 nöfn lét fyrirtækið alla starfsmenn þess kjósa um 

nafn á milli þeirra þriggja og varð Advania fyrir valinu. (Sveinsdóttir, 2012) 

Þegar nafnið var fundið og helstu eiginleikar vörumerkisins  komnir hófst sameiningin 

og var farið úr vörumerkinu Skýrr yfir í Advania. 

 

 

Mynd 1: Vörumerki Skýrr 



 

12 

4 Hvað er Vörumerki og tilhvers er það notað 

Við verðum vör við vörumerki hvar sem við erum því í samfélaginu sem við lifum í er 

orðin venja að fyrirtæki auglýsa eða merkja sína vöru. Áreitið sem fólk verður fyrir er því 

mikið og getur það því ekki meðtekið allar þær upplýsingar sem það fær, því er 

nauðsynlegt að hafa gott vörumerki.  En hvað getum við kallað vörumerki , samkvæmt 

AMA ( American Marketing Association) er vörumerki nafn, slagorð, tákn eða jafnvel 

hönnun á vöru.  Mynd 2 sýnir okkur nokkur þekkt vörumerki. 

Til að sjá tilhvers vörumerki er notað þurfum við að skoða hvaða áhrif það hefur á 

neytendur og einnig hvaða áhrif það hefur á fyrirtæki. Áhrif vörumerkis á neytendur er 

að áhættan er minni við að velja þekkt merki heldur en að velja óþekkt merki, að vita 

uppruna vörunnar minnkar kostnað við að 

leita eftir vöru og getur verið tákn um 

gæði í huga viðskiptavina. 

Áhrif vörumerkis á fyrirtæki er að 

auðvelt sé að rekja vöruna, sem sagt 

hjálpar til við birgðatal og bókhald. 

Fyrirtæki geta talið þetta sem eign og 

fengið lagalega vörn gagnvart 

vörumerkinu og getur verið tákn um gæði 

til viðskiptavina, aðgreinir vöruna eða þjónustu frá samkeppnisaðilum og getur gefið 

samkeppnisforskot og meiri hagnað (Keller, Apéria, & Georgson, 2008).  

Það er því nauðsynlegt að búa til gott vörumerki og eru nokkrir lykilpunktar sem 

fyrirtæki þurfa að fara eftir samkvæmt skilgreiningu AMA á vörumerki og eru þeir að 

fyrirtæki þurfa að velja nafn, merki, tákn og hönnun sem passar og einkennir það sem er 

verið að selja og sem sker sig út frá samkeppnisaðilum (Keller, Apéria, & Georgson, 

2008).  Það er ein góð setning sem útskýrir tilhvers vörumerki er notað og hún er „ The 

process of branding was developed to protect products from failure“ (Haig, 2003) sem 

sagt vörumerki og ferlið við það er til að verja það frá mistökum. Því er mjög mikilvægt 

fyrir fyrirtæki að vera með vörumerkjastjórnun og stýra vörumerkinu í rétta átt. 

Mynd 2: Þessi mynd sýnir þekkt vörumerki 
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5 Vörumerkjastjórnun sem partur af markaðsfræði 

Vörumerkjastjórnun er aðeins partur af markaðsfræði og því aðeins partur af þeirri 

heildstæðu markaðstefnu sem fyrirtæki ættu að vera með (sjá mynd 3). „Marketing is 

the art and science of finding, retaining, and growing profitable customers” (Kotler).  

Eins og Kotler segir er markaðsfræði það ferli sem fyrirtæki þurfa að fara í til að finna, 

halda í og viðhalda árangursríku sambandi við viðskiptavini.  

Öll viðskipti snúast um að sinna einhverri þörf, fyrirtæki þurfa að átta sig á þeirri þörf 

og sinni því betur en samkeppnisaðilinn. Því þurfa fyrirtæki geta þurft að fara í alls kyns 

markaðsrannsóknir til að finna nýjan 

markað og vöru eða jafnvel til að bæta 

vöru. Fyrirtæki þurfa einnig að átta sig á 

því hvar þeir standa miðað við 

samkeppnina.  

 

Mörg fyrirtæki eru byrjuð að átta sig 

á því að til að ná samkeppnisforskoti og 

árangri þurfa þau að halda í núverandi 

viðskiptavini en ekki bara að reyna að fá 

nýja. Einn megin þátturinn í að halda í 

viðskiptavini eru viðskiptatengsl og eiga 

þau að vera notuð til að byggja upp og viðhalda árangursríku sambandi, T.d. nú í dag eru 

svokallaðir viðskiptastjórar í mörgum fyrirtækjum sem stjórna þessum tengslum við 

ákveðin fyrirtæki. En auðvitað geta viðskiptatengsl verið margs konar eins og 

starfsmaður í búð, e-mail, auglýsingar og fleira.  Markaðsstjórar þurfa að búa til 

markaðáætlanir og þarf hún að vera tengd fjárhagi fyrirtækisins. Þessar áætlanir eru 

oftast gerðar með árslegri áætlun og því er mikið sem fyrirtæki og markaðsstjórar þurfa 

að hugsa útí og kanna svo hún gangi upp.  Því er hægt að segja að vörumerkjastjórnun 

sé aðeins partur af því ferli sem fyrirtæki ætti að vera með. 

 

 

Mynd 3: þessi mynd sýnir marga þætti sem eru í 
markaðsfræði. 
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6 Customer based brand equity (e.CBBE) 

Markaðsfólk þarf að taka stórar ákvarðanir sem hafa áhrif á virði vörumerkis, þau áhrif 

geta verið jákvæð en þau geta líka verið neikvæð ef markaðsfólk tekur ekki réttar 

ákvarðanir.  

CBBE líkanið er gert með það í huga að hjálpa markaðsfólki að taka réttar ákvarðanir 

og hafa þar af leiðandi góð áhrif á vörumerkjavirðið.  

CBBE líkanið nálgast vörumerkjavirði út frá því að þarfir viðskiptavina séu uppfylltar 

hvort sem það er einstaklingur eða fyrirtæki. Grunnforsenda fyrir CBBE líkaninu er sú að 

styrkur vörumerkisins liggur í huga viðskiptavinar, sem sagt það er viðskiptavinurinn sem 

hefur áhrif á virðið.  CBBE getur verið neikvætt en einnig jákvætt. Það er jákvætt þegar 

viðskiptavinur bregst við á góðan hátt gagnvart vöru og markaðssetningu hennar, þegar 

það er jákvætt þá sætta viðskiptavinir sig meira við verðhækkanir og (e. Brand 

extensions) og eru viljugari til að leita uppi vöruna. (Keller, Apéria, & Georgson, 2008) 

Hinsvegar þegar CBBE er neikvætt þá bregst viðskiptavinurinn á neikvæðan hátt 

gagnvart vörunni og markaðssetningu hennar, sem þýðir að verð skiptir miklu máli fyrir 

viðskiptavin ef hann á að velja vöruna (Keller, Apéria, & Georgson, 2008). 

Gott dæmi um CBBE er þegar gerð var tilraun um bragðsmökkun á bjór, þeir sem 

tóku þátt var skipt í tvo hópa. Einn hópurinn fékk að vita hvaða bjór þeir voru að smakka 

en hinn hópurinn fékk ekki að vita það. Þessu könnun sýndi það að vörumerki skipta 

miklu máli því fólkið sem fékk að vita hvað það var að drekka gaf sumum bjórum betri 

einkunn. En hópurinn sem fékk ekki að vita hvaða bjór þeir voru að drekka gáfu öllum 

svipaða einkunn. Þannig að allir bjórar bragðast eins nema þegar það er þekkt 

vörumerki, þá er það miklu betra og því er  þetta klárlega merki um jákvætt CBBE.  

(Keller, Apéria, & Georgson, 2008) 

Samkvæmt CBBE líkaninu eru fjögur þrep til að styrkja eða búa til sterkt vörumerki, 

þessi þrep snúast öll um að ná settum markmiðum sem snúa að núverandi og verðandi 

viðskiptavinum fyrirtækis. Þessi þrep eru 1. (e.Brandi Identity), 2. (e.Brand Meaning), 3. 

(e.Brand responses) og 4.(e. Brand relationships). Sterkustu vörumerkin ná þessum 

þrepum mjög vel.  (Keller, Building Customer Based Brand Equity, 2001) 
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(e.Brand Identity)-  Fyrsta þrepið er vörumerkjaauðkenni þar sem tengja þarf  

vörumerkið við eitthvað ákveðið í huga viðskiptavinar, þannig þeir hugsi það vörumerki 

þegar þeir ætla að velja vöru í ákveðnum vöruflokki eða til uppfylla ákveðnari þörf. Hér 

þurfa fyrirtæki að spyrja hverjir þeir eru. Markmiðið með þessu þrepi er að það myndast 

breið og ákveðin dýpt í vörumerkjavitund hjá viðskiptavinum,  þannig að eiginleikar 

vörumerkis skiptir miklu máli í þessu ferli. (Keller, Apéria, & Georgson, 2008) 

Þegar það er ákveðin dýpt í vörumerkjavitund þá á viðskiptavinurinn að  hugsa um 

vörumerkið til að uppfylla ákveðnari þörf t.d maður sem vill svalandi drykk hugsar um 

Coke. Breið vörumerkjavitund er hinsvegar þegar viðskiptavinir hugsa um vörumerkið til 

að uppfylla mörgum þörfum t.d drekka Coke með mat, í partíum, í veislum eða með 

snakki. Coke er þá ekki lengur bara drykkur sem er svalandi heldur drykkur við öll 

tækifæri.  Því getur stundum verið hentugara fyrir vörumerki að breikka 

vörumerkjavitundina og finna fleiri tækifæri sem hægt er að nota vöruna. (Keller, 

Apéria, & Georgson, 2008) 

 

(e.Brand Meaning)- Annað þrepið er (e. Brand Meaning)  og má skipta því þrepi í tvo 

parta, fyrsti parturinn er árangur vörumerkis og svo er seinni parturinn ímynd 

vörumerkis.  

Árangur vörumerkis snýst um það hvort að vörumerkið sé að uppfylla allar þær þarfir 

sem viðskiptavinurinn hefur. Það eru fimm mikilvægir þættir samkvæmt David Garvin 

sem hafa áhrif á vörumerki til að ná árangri: 

1. Aðal Innihald og  aukahlutir 

2. Áreiðanleiki, ending og þjónusta sem tilheyrir vöru 

3. Skilvirkni, samúð og árangur í þjónustu 

4. Stíll og hönnun 

5. Verð 

(Garvin, 2000) 

Annar parturinn í þessu þrepi snýst um vörumerkja ímynd, það er að segja hvernig 

vörumerkið reynir að uppfylla sálfræðilegar eða samfélagslegar þarfir. Ímynd 

vörumerkis snýst um hvað neytender hugsa og tengja við vörumerkið. Þessar tengingar 
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geta verið af margskonar toga en samkvæmt bókinni Strategic brand management  má 

skipta þeim upp í fjóra flokka; 

• (e.User profiles)-  Það er að segja ímynd vörumerkisins fer eftir því hver er 

markhópur vörunnar.  Þá er skoðaðir samfélagslegir þættir sem eru í markhópnum eins 

og kyn, aldur eða tekjur. Sumar vörur höfða betur til karla en kvenna og stundum fer 

það eftir aldri eða hvert er auðkenni vörunnar eins og t.d Gaymobile sem er danskt 

símafyrirtæki og er hugsað fyrir samkynhneigða. Það getur jafnvel líka farið eftir 

innkomu, eins og t.d Porsche, Ray-Ban sem eru vörumerki sem endurspegla tekjur hjá 

viðkomandi. 

• (e.Purchase and usage situation)-  Hérna er skoðað hvernig/hvar varan er keypt, 

hvernig hún er notuð og hvað hún gerir. Það skiptir 

miklu máli fyrir ímynd vörumerkisins hvernig/hvar 

varan er keypt, það er mikill munur á Bónus og 

Hagkaup til dæmis. Það þarf svo að skoða hvernig hún 

er notuð og hvenær hún er notuð t.d hvort hún er 

notuð á kvöldin eða á daginn. Svo þarf að taka 

tillit til hvað hún gerir það er að segja hvaða þörf 

hún er að uppfylla t.d hefur Snickers sem 

inniheldur hnetur auglýst sig sem nokkurs konar 

hollustu millimáltíð. 

• (e.Personality and value)-  Vörumerki geta haft persónuleika og haft því 

tengingar eins og nútímalegt, gamaldags, líflegt eða jafnvel framandi (Plummer). Ein leið 

til að búa til persónuleika fyrir vörumerkið er að búa til persónu eins og Ronald 

Mcdonald, Græni risinn eða jafnvel M&M persónurnar. Þegar vörumerkið er hinsvegar 

búið að koma sér upp  persónuleika þá verður erfitt fyrir viðskiptavini að samþykkja 

upplýsingar sem tengjast ekki persónu og persónuleika vörumerkisins. Það er því 

mikilvægt að hugsa um karakter eiginleika sem persónan á að hafa. 

Mynd 4: þessi mynd sýnir gaffal og pizzu 
skera og er það gott dæmi um 
hugsunina um notkunina á 
vörunni. 



 

17 

 

• (e.History, Heritage and experiences)- Hérna eru skoðaðir sögulegir atburðir 

vörumerkisins með það í huga að tengja það við vörumerkið nú í nútímanum.  

(Keller, Apéria, & Georgson, 2008) 

Fyrirtæki þurfa að spurja sig hvað þeir eru, því þessir tveir partar vörumerkja árangur 

og svo vörumerkja ímynd eiga að hjálpa vörumerkinu að ná (e.Point of parity) og svo 

(e.point of diffrence). Sem sagt þetta þrep snýst um hvernig fyrirtækið ætlar að vera 

samkeppnishæft og hvernig vörumerkið ætlar að skera sig úr frá samkeppninni. Hjálpar 

þetta við að velja staðfærslu þar sem vörumerkjavirðið er mest. 

 

(e.Brand Responses)- Þriðja þrepið í CBBE líkaninu skiptist einnig í tvo parta, fyrsti 

parturinn er skoðanir viðskiptavina og svo er seinni parturinn tilfinningar sem 

viðskiptavinir hafa gagnvart vörumerkinu. Hérna þurfa fyrirtæki að koma með þá 

spurningu hvað með þig, því markmiðið með þessu þrepi er að skapa jákvæðar 

tilfinningar gagnvart vörumerkinu í huga neytenda. 

 

Skoðanir viðskiptavina byggjast á mismunandi upplifun af þrepinu fyrir neðan sem 

sagt vörumerkja árangri og svo vörumerkja ímyndinni. Það eru hinsvegar 4 atriði sem 

geta haft áhrif á þessar skoðanir og þær eru:  

Gæði-  Merki um gæði hefur áhrif á skoðanir og kauphegðun hjá einstaklingum. Fólk 

vill fá sem mest gæði fyrir þann pening sem það vill borga, fólk er reiðubúið að borga 

meira ef það fær meiri gæði. Gæði er því einn partur af því sem við tökum tillit til þegar 

við myndum okkur skoðanir um vöru eða jafnvel vörumerki. Þekkt vörumerki eru 

yfirleitt alltaf talin vera með meiri gæði. 

Áreiðanleiki- Þetta er einn partur af því sem hefur áhrif á skoðanir okkar því við 

viljum að fyrirtæki standi fyrir sínu. Það er að segja að þeir séu góðir í því sem þeir gera 

og gera það því vel. Við  viljum hafa traust á milli fyrirtækis og viðskiptavinar, því traust 

er lykilatriði fyrir að viðhalda viðskipatengslum. Fólki á að líka vel við fyrirtækið og 

vörumerkið, það gerir það ekki ef áreiðanleiki er ekki til staðar.  
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(e.Consideration)- Gæði og áreiðanleiki er ekki nóg ef viðskiptavinurinn hugsar ekki 

um vöruna eða vörumerkið þegar það er hugsanlega að kaupa eða þegar ákveðin þörf er 

til staðar.  Því þurfa fyrirtæki að stuðla að því að viðskiptavinir hugsi til vörunnar eða 

vörumerkisins þegar verið er að uppfylla þessa ákveðnu þörf. Mikilvægasti parturinn í 

því er að búa til sterkar og jákvæðar tengingar í huga viðskiptavinar og sem ýtir undir 

ímynd vörumerkisins. 

(e.Superiority)- Ef vara er einstök og betri en aðrar þá hefur það klárlega áhrif á 

skoðun viðskiptavina á vörunni. Til að ná þessu stigi þarf varan að hafa einstakar og 

góðar tengingar til viðskiptavina. Hér má nefna Apple sem dæmi með sínar tölvur og svo 

það nýjasta Ipad og Iphone.  

 

Seinni parturinn í þessu þrepi eru tilfinningar sem viðskiptavinir hafa gagnvart 

vörumerkinu. Tilfinningar er einn af mörgum þáttum sem fyrirtæki þurfa að hugsa útí, 

því það þarf að vera rétt samband á mill viðskiptavinar og vörumerkis. Ef  það er ekki 

rétt tilfinning sem fylgir vörumerkinu getur það skaðað þá hugsun sem viðskiptavinur 

hefur til fyrirtækisins. T.d þú vilt hafa öryggistilfinningu þegar þú hugsar um banka en 

ekki endilega skemmtilegheit.  

 

(e.Brand Resonance)- Er seinasta þrepið í CBBE líkaninu, hér þurfa fyrirtæki að spyrja 

sig hvað með þig og mig. Því markmiðið með þessu þrepi er að hafa það öflugt 

viðskiptasamband að það er virkt, jákvætt og sterkt. Þú vilt að viðskiptavinir sýni 

hollustu gagnvart vörumerkinu og kaupi vöruna í fleiri en eitt skipti, viðskiptavinir sýna 

hollustu þegar þeir leita uppi upplýsingar varðandi vörumerkið. Þeir vilja semsagt kynna 

sér betur þær upplýsingar sem eru fyrir hendi.  (e.Resonance) má skipta í 4 flokka 

samkæmt bókinni Strategic Brand management og þeir eru; 

1. (e.Behavioural loyalty) 

2. (e.Attitudinal attachment) 

3. (e.Sense of community) 

4. (e.Active engagement) 
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Fyrsti flokkurinn er (e.behavioural loyalty) sem er hversu oft og hversu mikið kaupir 

viðskiptavinurinn. Sumar vörur eru þannig að til að það verði árangursríkt þarf það 

viðskiptavini sem er með mikla hollustu og kaupa vöruna mörgum sinnum eins og t.d. 

skyndibitar. „ Virði hollra viðskiptavina getur verið stór“ (Farrell, 1999) t.d getur líftíma 

virði viðskiptavina hjá bílafyrirtækinu GM verið 189.000$, þeir reikna með því að 

viðskiptavinurinn kaupi um 11 bíla á lífsleiðinni og tali vel um GM „word of mouth“. Því 

getur þetta skapað mikið virði fyrir vörumerkið með því að hafa svona hollustu. 

Þar sem sumt fólk kaupir eftir þörfum er (e.behavioural loyalty) ekki endilega nóg,  

því er komið að flokki númer tvö sem er (e.attitudinal attachment). (e.Attitudinal 

attachment) eru tengingar eða viðhorf sem viðskiptavinir hafa til vörumerkisins. Þessar 

tengingar þurfa að vera jákvæðar og sterkar, sem ekki er hægt að tengja við önnur 

vörumerki. Þetta er gríðarlega mikilvægt því þú vilt hafa þína sérstöðu á markaði og í 

huga viðskiptavinar, sem gerir svo fyrirtækjum kleift að ná samkeppnisforskoti. 

Þriðji flokkurinn er (e. Sense of community) sem fjallar um að viðskiptavinir geta 

tengst öðrum viðskiptavinum sem kaupa vöruna með því t.d. að stofna samfélagslegan 

hóp. Þessir hópar hjálpa viðskiptavinum að læra á vöruna betur eins og t.d. hópar sem 

hafa verið myndaðir við apple tölvur, apple eigendur geta farið í svona hóp og fengið 

ráðleggingar og talað um vöruna við aðra eigendur. Þetta er mjög sniðug leið fyrir 

fyrirtæki  því þetta er partur af viðskiptatengslum og getur þetta myndað persónuleg 

tengls sem erfitt getur verið að rjúfa. Viðskiptavinir eru þá ekki bara að rjúfa tengsl við 

fyrirtækið heldur líka hópinn sem það var partur af. 

Fjórði og seinasti flokkurinn fjallar um active engagement sem sagt hvort að 

viðskiptavinurinn er tilbúinn að fjárfesta  pening, tíma, orku eða einhverju öðru annað 

en grunn kostnaður vörunar tekur tillit til.  T.d fá uppfærslur á vörunni, heimsækja 

heimasíður vörumerkisins og taka þátt í umræðum um vörumerkið og veita þannig hjálp 

við að auka virði vörumerkisins. 
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6.1 CBBE líkan Advania. 

Advania er með líkan sem þeir kalla jökullinn, þetta líkan hjálpar þeim til við að taka 

ákvarðanir sem styðja við þá ímynd og starfsemi fyrirtækisins. Markaðsstefna 

fyrirtækisins tekur svo mið af þessu líkani. Þetta líkan er pýramídi og hefur fimm þrep og 

þau eru kjarna myndun, Persónuleiki, Kjarna starfsemi, Kjarninn og svo Toppurinn. 

(Sveinsdóttir, 2012) 

Kjarna myndun: Þetta þrep snýst um sögu fyrirtækisins sem sagt hvaðan fyrirtækið 

kemur. 

Persónuleiki: Þetta þrep snýst um að skilja persónuleika vörumerkisins og þar af 

leiðandi ímynd fyrirtækisins.  

Persónuleiki Advania er traust, 

opin og jákvæð, reyna alltaf að 

vera á toppnum í samkeppni og 

svo reyna fá fólk til sín (e. Social). 

Kjarna starfsemi: Þetta þrep 

snýst um að skilgreina hvað 

fyrirtækið gerir. 

Kjarninn: Þetta þrep sýnir 

hver er kjarninn í fyrirtækinu og 

á hann að vera (e. Home of IT) 

semsagt að viðskiptavinur á að 

geta fengið alla þá þjónustu sem 

hann þarf varðandi upplýsingatækni. 

Toppurinn: Þetta þrep snýst um allt það sem almenningur sér sem tengist 

vörumerkinu og fyrirtækinu. Þetta eru allar þær markaðsaðgerðir hjá fyrirtækinu sem 

eiga svo að hafa verið byggðar á þrepunum fyrir neðan. 

Mynd 5: þessi mynd er af líkani sem Advania notar við 
vörumerkjastjórnun. 
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Við skulum nú taka þrep fyrir þrep í CBBE líkaninu og bera það saman við jökulinn. 

Fyrsta þrepið er (e.brand Identity) og finnst mér að jökullinn nái því þrepi mjög vel ef öll 

þrepin í líkaninu er tekin saman. Annað þrepið í CBBE líkaninu er (e. Brand meaning)  og 

finnst mér að jökullinn nái því þrepi ágætlega. Í þessu þrepi  er ímynd vörumerkisins og 

árangur vörumerkis og finnst mér persónuleika þrepið og kjarna þrepið í jöklinum lýsa 

ímyndinni mjög vel. Hinsvegar er ég ekki viss með árangur vörumerkisins, Þó svo að öll 

þrepin í jöklinum nái yfir mestu af þeim parti sem á að vera í árangur vörumerkis. Finnst 

mér samt sem áður vanta nákvæmar lýsingar á starfsemi fyrirtækisins og hvernig hún á 

að uppfylla allar þær þarfir viðskiptavinar.  Þriðja þrepið í CBBE líkaninu er (e. Brand 

responses) og finnst mér þetta þrep hafa sama vandamál og þrep númer tvö sem sagt 

vantar ýtarlegri upplýsingar hvernig á að nálgast þær þarfir sem viðskiptavinurinn hefur. 

Seinasta þrepið í CBBE líkaninu er (e. Brand resonance) og finnst mér þetta þrep vanta í 

líkan Advania. Sem sagt hvernig Advania ætlar að mynda og viðhalda góðu 

viðskiptasambandi við viðskiptavinina.  

 

 

CBBE líkanið á að hjálpa markaðsfólki að taka markaðslegar ákvarðanir varðandi 

vörumerkið og vörumerkjavirðið. Jökullinn sem er þeirra líkan til að hjálpa við þessar 

ákvarðanir líkist mjög svokölluðu CBBE líkani. En er það hinsvegar mitt álit að þeir fari 

ekki alveg eftir fræðunum þegar kemur að þessum parti, því mér finnst sum atriði  vanta 

og þá helst sú tenging sem er á milli fyrirtækisins og viðskiptavinar í líkaninu.  

Ég tel að Advania sé ekki með grunnforsendu líkansins á hreinu því þegar ég spurði 

markaðsstjóra Advania hvar styrkur vörumerkisins væri fékk ég þau svör að það á eftir 

að koma í ljós. Miðað við CBBE líkanið er þetta auðveld spurning með auðveldu svari, 

eins og er sagt í fræðunum þá er grunnforsenda fyrir líkaninu að styrkur/virði 

vörumerkisins liggi í huga viðskiptavinar. Það er því mitt álit að Advania þurfi að skoða 

betur CBBE líkanið og átta sig á þeirri grunnforsendu sem er þar til staðar. Þetta mun 

auðvelda fyrir þeim ákvarðanatökur og skipulagningu sem getur aukið virði Advania. 
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7 Staðfærsla 

Staðfærsla vörumerkis er mjög mikilvægur partur af ferlinu til að auka virði vörumerkis. 

Staðfærslan snýst um þá stöðu sem varan hefur í huga neytenda, ef staðfærslan er ekki 

rétt þá náum við ekki nógu vel til neytenda og markhóps vörunar. Þegar við hugsum um 

staðfærslu verðum við að hugsa um samkeppnina og þá sérstaklega tvö aðal atriði (e. 

Point of parity) og svo (e. Point of diffrence). (e.Point of parity) er hvaða eiginleikar vara 

eða þjónusta þarf að hafa til að vera samkeppnishæf við aðrar vörur á sama markaði. 

(e.Point of diffrence) er hinsvegar hvaða eiginleika vara hefur til að skera sig úr frá 

öðrum vörum á sama markaði. (Keller, Apéria, & Georgson, 2008) 

Það þarf einnig að hugsa út í markhóp þegar er verið að hugsa um staðfærslu, því 

staðfærslan þarf að endurspegla þann hóp sem við viljum ná til.  Vörumerkið þarf að 

endurspegla þau gildi og viðhorf sem markhópurinn hefur. 

 

En til að staðfærslan verði árangursrík þarf að framfylgja henni og vinna með tilliti til 

hennar t.d. sagði Steve Jobs að það erfiðasta við vinnunna væri að segja nei við góðum 

hugmyndum, ástæðan fyrir því að hann sagði oft nei var sú að hugmyndin passaði ekki 

við Apple. Þegar við tölum um staðfærslu er átt við söluráðana fjóra (e.Marketing Mix) 

en þeir eru vara, verð, vettvangur og svo vegsauki. 

 

Vara- Það verða að vera einhverjir eiginleikar til staðar sem neytendur geta svo nýtt. 

Þessir eiginleikar geta verið tilgangur vörunnar, 

útlit vörunnar, stærð og svo framvegis.  Hinsvegar 

verður að vera sú grunnforsenda fyrir vörunni að 

hún sinni einhverri þörf hjá tilteknum markhóp. 

Menn geta gert mistök og er þessi liður enginn 

undantekning, mistök leiða yfirleitt til þess að að 

vara hverfi af markaði. Hinsvegar ef þú ert stór 

aðili eins og t.d Coke getur þú gert mistök og 

jafnvel grætt á því en það gerðu þeir þegar þeir komu með nýja formúlu af Coke sem 

átti að líkjast Pepsi og þeir kölluðu það New Coke.  Stjórnendur Coca-Cola urðu hræddir 

Mynd 6: þessi mynd sýnir new Coke og Coke. 
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þegar þeir sáu það að fólki fannst sæta bragðið af Pepsi miklu betra. New Coke átti að 

koma í staðinn fyrir hið gamla Coke og halda markaðshlutdeild Pepsi niðri, fólk var ekki 

sátt við þetta og mótmæltu harðlega í smá tíma. Stjórnendur sáu hinsvegar mistök sín 

og settu hið forn gamla Coke aftur á markað sem gerði það að verkum að 

markaðshlutdeild þeirra fór upp og hefur Coke ávallt verið í markaðsráðandi stöðu 

síðan.  

 

Verð- Verð getur sagt margt um vöru og skynjun neytenda á henni breytist eftir því 

hvað varan kostar. Það má til dæmis segja það að verð og gæði haldast í hendur, því 

dýrari sem varan er því meira myndirðu telja að gæðin verði. Þannig að gæði verður að 

endurspegla það verð sem er og verðið verður að endurspegla þau gæði sem varan 

hefur. 

Absolut vodka gerðu mistök á sínum tíma þegar þeir vildu færast nær öðrum vodka 

tegundum með því að lækka verðið. Absolut vodki var háklassa vodki og var miklu dýrari 

en aðrir vodkar, þeir héldu að ef þeir myndu lækka verðið myndu þeir ná til víðari hóps 

og það mynd auka sölu og eftirspurn. Það hinsvegar heppnaðist ekki því með því að 

lækka verðið taldi fólk Absolut vodka ekki lengur hágæða vöru og salan minnkaði. Þeir 

voru hins vegar fljótir að átta sig og hækkuðu verðið aftur og einbeittu sér að því að 

styrkja stöðu sína sem hágæða vara á markaði. Þannig að verð getur haft gríðarleg áhrif 

á staðfærslu vörumerkisins og vörumerkjavirði, verða fyrirtæki því að láta verðið 

endurspegla þá staðfærslu sem þeir vilja hafa. 

 

Vettvangur- Vettvangur eða dreifileiðir geta líka haft áhrif á það hvernig fólk skynjar 

vöruna og geta þeir því haft áhrif á ímynd vörumerkis. Það verður að velja dreifileið sem 

hentar vörunni, það er munur að selja vöru í lágvöruverslun eins og Bónus eða í 

Hagkaupum sem ekki er hægt að segja að sé lágvöruverslun. Hagkaup og Bónus er dæmi 

um verslanir sem eru á sama markaði en það er ekki sami markhópur sem velur að 

versla í þeim. Dreifileiðir eru ein af þeim leiðum sem fyrirtæki geta valið til að mynda 

samkeppnisforskot, það er gert með því að hafa betri dreifileiðir heldur en 

samkeppnisaðilinn. 
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Vegsauki -  Kynning á vörunni eða þjónustu skiptir miklu máli, þetta er ein leið til að 

tengja neytendur við vörumerkið. Því verða fyrirtæki að láta þessa leið endurspegla þá 

ímynd og staðfærslu sem vörumerkið hefur. Allar markaðsaðgerðir verða að hafa 

svokallaðan „rauði þráðurinn“ sem sagt eitthvað sem tengir þær saman og vinna að 

sameiginlegu markmiði, neytendur eiga að fá sömu upplifun á vörumerkinu frá öllum 

markaðsaðgerðum fyrirtækisins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7: Skemmtileg mynd sem sýnir hvernig hægt er að skera sig úr frá samkeppninni. 



 

25 

7.1 ímynd 

Ímynd er einn mikilvægasti parturinn í staðfærslunni vegna þess að fyrirtæki verða að 

hafa ímynd sem passar fyrirtækinu og þeim markaði sem þeir eru á. Þú vilt svo að allt 

sem þú gerir endurspegli þá ímynd sem vörumerkið á að standa fyrir. Þess vegna er 

mjög gagnlegt að búa til svokallað hugarkort (e. Brand matra), sem sagt finna orð eða 

setningar sem vörumerkið þýðir eða á að standa fyrir.  

Þessar tengingar eiga að  hjálpa starfsfólki, markaðsfólki og neytendum til að átta sig 

á því hvað vörumerkið stendur fyrir. Starfsfólk getur því unnið að því að ýta undir ímynd 

vörumerkisins og aukið vörumerkjavirði, starfsfólk er ein samskiptaleið til viðskiptavina 

svo það er mjög mikilvægt að starfsfólk viti grunngildi fyrirtækisins. Það er mjög 

mikilvægt að ímynd sé partur af staðfærslunni og að staðfærslan taki mið af henni, 

annars gæti það gerst að neytendur fái ranga hugsun um fyrirtækið og velji það ekki 

þegar þörf er til staðar. 

 

Mynd 8 sýnir hugarkort hjá 

banka sem er að reyna að vera 

skemmtilegur, nýr, flottur en 

samt virðulegur. Markhópur 

bankans eru unglingar og ungt 

fólk á aldrinum 18-26 ára, 

bankinn ýtir svo undir þessa 

ímynd með því að bjóða upp á 

sérútbúinn kort sem 

viðskiptavinir geta valið sjálfir. 

(Positioning: Frank OCBC, 2011) 

Það þekkja flestir jóla auglýsingu Coca Cola með jólasveininum og Coca Cola 

bílunum/jólalestin. Þetta er orðin árlegur viðburður hjá Coca Cola að auglýsa um jólin og 

koma með þessa auglýsingu. Þetta er ekki hugsað til að auka sölu yfir desember 

mánuðinn, því margir kaupa Coke hvort sem er. Þetta er hugsað til að auka og styrkja 

ímynd fólks á vörumerkinu Coke.  

 

Mynd 8: Sýnir hugarkort (e. Brand Mantra) hjá banka þar sem 
markhópurinn er ungt fólk 
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7.2 Staðfærsla og ímynd Advania 

Advania vildu vera sér á báti þegar komið er að vörumerkinu og voru vörumerki 

samkeppnisaðila skoðuð, með tillit til litasamsetning og fleira.  Staðfærsla vörumerkisins 

með tillit til litar var fundinn með því að búa til svokallað litalíkan sem sýndi hvar 

samkeppnisaðilar voru. Mjög margir voru á svipuðum stað í líkaninu og var því fundinn 

staður í líkaninu þar sem engin var og þar af leiðandi búinn til aukin sérstaða fyrir 

vörumerkið með tillit til litasamsetningu. (Sveinsdóttir, 2012)  

Ég fékk því miður engar upplýsingar um staðfærslu Advania eftir söluráðunum fjórum, 

en mitt álit er að þeir hafi staðfærslu sína sem gæða vörumerki/ vöru og þar af leiðandi 

á hærra verði en bjóða í staðinn uppá gæða þjónustu. 

Advania leggja mikið upp með því að ímynd fyrirtækisins sé góð og henti þeirri starfsemi 

sem þeir eru í og vörumerkinu sjálfu.  Þeir hafa lagt upp með það að persónuleiki 

vörumerkisins sé traust(e.trust), (e.welcoming) sem sagt opin og jákvæð, (e.challenger) 

sem sagt reyna að vera alltaf á toppnum og (e. Social)sem sagt  fá fólk til að koma til 

Advania t.d með fræðslufundum. En eitt það helsta sem Advania vill að fyrirtæki tengi 

við sig er forskot,  að viðskiptavinur njóti forskots í að vera í sambandi við Advania. 

(Sveinsdóttir, 2012) 

Svo er ein tenging sem Advania vill tengja við sig og er það „home of IT“ sem þýðir að 

allir þeir sem þurfa eitthvað á upplýsingatæknimarkaðinum geta leitað til þeirra. 

(Sveinsdóttir, 2012) 

Þau eru með það í vinnslu að búa til svokallaða brand matra til að hjálpa þeim en 

frekar í þessum málum. 

Mér finnst ímynd Advania vera góð fyrir þennan markað og það vörumerki sem þeir 

hafa nú í dag. Miðað við mitt álit á staðfærslu Advania, tel ég hana vera góða og hentar 

vel þeirri ímynd sem þeir vilja vera með. Mitt mat er að þeir fari klárlega eftir fræðunum 

í þessum málum og tel ég að þeir ná ákveðnu samkeppnisforskoti með þessa ímynd og 

staðfærslu ef þeir ná að viðhalda því. 
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8 Hvernig er hægt að styrkja vörumerki 

Það eru margvíslegar leiðir til að styrkja vörumerki og þær eru : 

1. Velja eiginleika vörumerkis (e. Brand elements) sem passar við þá ímynd                         

sem ætlast  er til 

2. Vera með stefnu fyrir markaðsmál 

3. Samhæfa allar markaðsaðgerðir 

4. Nota (e.secondary brand associations) 

Það er hægt að nota allar þessar leiðir til að hafa áhrif á virði vörumerkis, því er 

mikilvægt að fyrirtæki átti sig á mikilvægi hvers leiðar fyrir sig og hvernig sú leið passar 

inní framtíðar og heildarstefnu fyrirtækis. Við skulum nú skoða þessar leiðir og hvaða 

þættir hafa áhrif á hverja leið fyrir sig.  

 

8.1 Eiginleikar Vörumerkis 

Vörumerki þurfa að hafa einhverja eiginleika til að skera sig úr frá öðrum og til að 

tengjast neytendum, þessir eiginleikar kallast brand elements á ensku.  Helstu 

eiginleikar vörumerkis er nafn, url (veffang), tákn, lógó, persóna, slagorð , lagabútur (e. 

Jingle) eða jafnvel hönnun á vöru. Val á þessum eiginleikum ættu að fara eftir hvernig 

hægt er að fá sem mesta vörumerkja virði. 

Samkvæmt Keller, Apéria og Georgson í bókinni strategic brand management eru sex 

viðmið sem ætti að fara eftir þegar er verið að velja eiginleika vörumerkis og þau eru:  

1. Eftirminnilegt(e. Memorability) 

2. Merking (e. Meaningfulness) 

3. Líkanlegt (e. Likeability) 

4. Breytingahæfni (e.Transferability) 

5. Aðlögunarhæfni (e. Adaptability) 

6. Verjanlegt (e. Protectability)  
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Eftirminnilegt- „Það er nauðsynlegt fyrir vörumerkjavirði að ná háu stigi af 

vörumerkjavitund“ (Keller, Apéria, & Georgson, 2008). Því er fyrsta viðmiðið mjög 

mikilvægt, neytendur þurfa að muna eftir vörunni til að það hafi áhrif á kaupferli. Þegar 

vara er eftirminnileg verður hún auðþekkt og auðvelt að muna eftir. Hjálpar þetta því 

neytendum að velja sér vöru og minnkar því þann kostnað við að leita eftir vöru, einnig 

minnkar áhættan hjá viðskiptavini við að velja þekkt merki.  (Keller, Apéria, & Georgson, 

2008) 

Fyrirtæki geta aukið vörumerkjavitundina með því að hafa eins mikla sérstöðu og 

hægt er, einnig skiptir miklu máli að hafa góðar og auðþekkjanlegar tengingar eins og 

t.d. (e. Brand Matra) myndi sýna. 

 

Merking-  Það verður að vera einhver merking á bakvið eiginleika vörumerkisins sem 

passar við vöruna sjálfa, vörumerkið og það allra mikilvægasta ímyndina. Ef það er ekki 

merking nær vörumerkið ekki að tengjast sínum markhópi nægjanlega vel. Subway er 

með mjög gott dæmi um slagorð og ímynd sem passar saman, slagorð Subway er „Eat 

Fresh“  sem ýtir undir þá ímynd að Subway er ferskur og hollari skyndibiti. 

Það hefur t.d  verið sagt að neytendur velja vöru/vörumerki sem hefur svipaðan 

persónuleika og neytandinn sjálfur, því getur það skipt miklu máli að vörumerkið 

endurspegli þau gildi og viðhorf sem neytandinn hefur. 

 

Líkanlegt-  Því meira sem fólki líkar við vörumerkið og eiginleika þess því líklegara er 

það til að kaupa vöru eða þjónustu sem tengist vörumerkinu. Því er líka hægt að snúa 

þessu við og segja það að ef fólki líkar ekki við vörumerkið eða eiginleika þess er það þá 

ólíklegra til að kaupa eitthvað sem tengist því vörumerki. Til þess að fólki líki við 

vörumerkið þarf það að vera skemmtilegt, spennandi og myndrænt, sem sagt það á að 

vekja góða tilfinningu hjá neytenda. 
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Breytingahæfni-  fjórða viðmiðið er um það hve auðvelt er að koma eiginleikum 

vörumerkisins yfir á nýja vöru eða þjónustu undir sama vörumerkinu eða hvort það sé 

hægt að nota sömu eiginleika í öðrum löndum. Mörg fyrirtæki hafa gert mistök í þessum 

lið og má taka sem dæmi Pepsi og Coke. Pepsi notaði sama slagorð í Bandaríkjunum og í 

Kína, slagorð pepsi í Bandaríkjunum var „Pepsi brings you back to life“ en úti í Kína var 

það „ Pepsi brings your ancestors back from the grave.  Coke gerðu líka mistök þegar 

þeir fóru til Kína, þeir notuðu orð sem voru svipuð og Coka-Cola og kom það í ljós að það 

þýddi „Bite the wax tadpole“.  Coke hinsvegar breytti orðunum þannig að það þýddi 

„Happiness in the mouth“ en það er eiginleiki sem þeir nota nú í dag í Bandaríkjunum og 

Evrópu „Find Happiness“. Þessir gos framleiðendur hafa líka yfir tíðina komið með fullt 

af öðrum gos tegundum sem hafa t.d ekki náð fótfestu hér á landi eins og Pepsi twist, 

Pepsi Blue og Vanilla Coke. Þessir drykkir náðu alveg velgengni í smá tíma en ekki nógu 

mikið því á endanum hurfu þeir af markaði. Þannig breytingarhæfni hjá þessum 

framleiðendum er mikil en hinsvegar má skoða betur þá eiginleika og ímynd sem þessir 

drykkir höfðu á sínum tíma, er það mitt álit að þar liggi mistökin. Því nú í dag hafa Coke 

og Pepsi komið með nýjar vörur Pepsi Max og Coke Zero, þessir drykkir eru mjög 

vinsælir í dag og hafa verið það í smá tíma. 

Því skiptir þetta viðmið gríðarlega miklu máli ef fyrirtæki er að þróa nýja vöru undir 

sama vörumerkinu og ef þeir ætla að fara á erlendan markað. 

 

 

Aðlögunarhæfni-  Það er stöðugar breytingar í heiminum í dag, það koma nýjar 

hugmyndir og ný gildi hjá neytendum. Ef fyrirtæki ætla að halda í neytendurnar verða 

þeir að hugsa um þessi gildi og hugmyndir, því fjallar þetta fimmta viðmið um hve mikið 

eiginleikar vörumerkis geta aðlagað sig af nýjum og breyttum tímum. Sem sagt verða að 

vera nútímaleg t.d. breytti Steve Jobs marglituðu apple merkinu yfir í einn lit og 

nútímalegra útlit sjá mynd 9. Það er nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að fylgjast með 

tæknibreytingum því eins og hefur verið sagt er ör þróun í tækni sem gerir það að 

verkum að það myndast tækifæri alls staðar í heiminum. Fyrirtæki verða að átti sig á 

þeim breytingum sem hafa áhrif á vörumerkið og aðlaga sig samkvæmt því, annars er 

hætta á að missa virði eða jafnvel verða gjaldþrota. Eitt gott dæmi hér er KODAK þeir 
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trúðu ekki á stafrænar myndavélar þeir héldu að neytendur myndu hafa sömu trú og 

þeir. Það gerðu neytendur hins vegar ekki því með þessum nýju myndavélum komu ný 

gildi og ný viðhorf, nú í dag er KODAK komið í gjaldþrot. 

 

Verjanlegt-  Síðasta viðmiðið fjallar um það að fólk ætti að velja eiginleika sem hægt 

er að verja lagalega og samkeppnislega. Það ætti að velja eiginleika sem aðeins sá getur 

notað til að skera sig úr. Ef sá eiginleiki er ekki lagalega varin geta samkeppnisaðilar 

notað sömu eiginleika og tekið hluta af vörumerkjavirði vörumerkis. 

Fyrirtæki verða að skoða hvaða markaði og hvaða lönd þeir eru að spá í að fara til og 

sækja um leyfi í hverjum markaði. Þú getur sótt um leyfi fyrir öll lönd eða valið þau lönd 

sem fyrirtækið stefnir á. Þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir fyrirtæki að geta aðgreint sig 

frá öðrum og haft sína sérmerkingu, sem þeir geta svo túlkað sem eign og hefur ákveðið 

virði. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9: Þessi mynd sýnir aðlögunarhæfni á vörumerki Apple. 
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8.1.1 Eiginleikar Advania 

Eins og ég tók fyrir í fræðunum þá eru nokkur viðmið sem fyrirtæki þurfa að fara eftir til 

að velja eiginleika vörumerkisins. Fyrirtæki þurfa líka einnig að velja eiginleika sem 

aðgreinir þá frá samkeppninni, geta tengst við viðskiptavininn og myndað sem mesta 

vörumerkjavirði sem hægt er. Við skulum því skoða eiginleika Advania og hvort þeir 

passa við þessi viðmið sem hefur verið rætt um í fræðunum. 

Eiginleikar Advania eru: 

 

Nafn: Advania 

 

url: www.Advania.com , www.Advania.is, www.Advania.no, www.Advania.se, 

www.Advania.lv 

 

Slagorð: Welcome to IT 

 

Lagabútur: Heyrist í auglýsingu Advania, sem hægt er að sjá hér: 

http://www.youtube.com/watch?v=6OhLRIT1iNg&feature=related 

 

 

Lógó:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10: Vörumerki Advania 
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8.1.2 Eiginleikar Advania miðað við viðmiðinn sex 

Eftirminnilegt(e. Memorability)-  vörumerkið inniheldur allt til þess að vera 

eftirminnilegt, það hefur lógó, nafn, url, slagorð og stef (jingle). Hinsvegar má spyrja sig 

af því hvort nafnið nái til íslenska markaðarins því nafnið er ekki sérlega íslenskt og hef 

ég orðið vitni af því að fólk veit ekki hvað Advania er fyrr en það sér auglýsinguna. Hvort 

að nafnið er gott eða ekki þá hefur það klárlega aðra þætti sem eru sérstakir eins og 

lógóið sem dregur upp vörumerkjavitundina. 

 

 

Merking (e. Meaningfulness)- Advania er stafabrengl en það er dregið af orðinu 

forskot (e. Advantage), þeir vilja hafa þá tengingu og merkingu að þeir búa til forskot 

fyrir viðskiptavininn. Þar sem þeir eru í upplýsingatækni sem er markaður þar sem 

fyrirtæki geta náð samkeppnisforskoti er þetta mjög góð leið, til að tengja fyrirtækið við 

markaðinn og þar af leiðandi til viðskiptavinarins. Þetta styrkir klárlega ímyndina á 

vörumerkinu og fyrirtækinu sjálfu. Það er líka merking á bak við lógóið „Eins og sjá má í 

mynd 10 er merkið byggt upp á þrístrendingum sem mynda ferhyrninga. Kassarnir 

byggjast upp í form sem táknar vöxt og skipulag. Það sýnir kraft og uppbyggingu Advania 

auk þess að virka vel með nafninu og tengja það við framþróun og forystuhlutverk.“ 

(húsið, 2012) Slagorðið „welcome to IT“  ýtir einnig undir þá ímynd sem fyrirtækið vill 

hafa á upplýsingatæknimarkaðnum. 

 

Líkanlegt (e. Likeability)- Þar sem þetta er nýtt vörumerki hefur ekki verið gerð 

könnun um hvort að fólki líki vel við vörumerkið. Elísabet Sveinsdóttir markaðsstjóri hjá 

Advania segir hinsvegar að þeir hafi fengið mjög jákvæð viðbrögð frá Svíþjóð og Noregi.  

Mér finnst lógóið mjög myndrænt, spennandi og skemmtilegt, þannig að miðað við 

fræðin ætti þetta að vera líkanlegt. 
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Breytingahæfni (e.Transferability)- Breytingahæfni Advania er mikil enda var ein af 

ástæðum þess að þeir fóru úr Skýrr yfir í  Advania að Skýrr hafði ekki þessa hæfni. 

Advania er með frábæra hugsun og ímynd sem hentar fyrir upplýsingatækni markaðinn, 

geta þeir því notað vörumerkið og eiginleika þess fyrir alla þá þætti sem tilheyra 

upplýsingatækni. Eiginleika vörumerkisins er einnig hægt að nota erlendis og styrkir það 

gríðarlega það virði sem vörumerkið hefur. 

 

Aðlögunarhæfni (e. Adaptability)- Ég tel að Advania sé með gríðarlega mikla 

aðlögunarhæfni í eiginleikum vörumerkisins. Þar sem það er nýtt þá er það mjög 

nútímalegt og hefur marga þætti sem stuðla að núverandi og framtíðar gildum 

viðskiptavina. Lógóið er gert af fyrirtækinu Hvíta húsið og er ákveðin hugsun þar á bak 

við, það er hugsað útfrá svokallaðari Logo Motion hugmyndafræði sem sagt það „tekur á 

sig ýmsar myndir eftir staðsetningu og miðlum og „flæðir“ inn í alla hönnun og 

markaðsefni Advania. Sjónrænt virka form kassanna eins og þeir séu í þrívídd, bæði holir 

og kúptir um leið. Þessi dýnamík sameinar hið tæknilega og hið lífræna í fyrirtækinu.“ 

(húsið, 2012) Lógóið er sérhannað fyrir skjái eins og sjónvarp eða tölvuskjá en ekki 

prentun því einn af eiginleikum lógósins er hreyfimynd sem ekki er hægt fá í prentun.  

 

Verjanlegt (e. Protectability – Eiginleikar Advania eru verjanlegir þar sem þeir eru 

með vörumerkið skráð úti um allan heim. Þótt þeir séu helst á norðurlöndunum, þá er 

vilji til að fara á nýja markaði og öðlast ný tækfæri og með því að hafa vörumerkið 

verjanlegt þá er það hægt og auðveldar fyrir þegar það er gert. 

 

8.1.3 Eiginleikar Advania eftir fræðunum 

Það er hægt að segja það að sú leið sem Advania fór við að velja vörumerkið var ekki 

beint eftir fræðunum, það er að segja að starfsfólkið fékk að velja nafn fyrirtækisins sem 

var búin til úr stafabrengli og hafði enga sérstaka merkingu. Hinsvegar eftir að nafnið er 

fundið má segja það að þeir fari eftir svokölluðum fræðunum. Þeir hafa búið til ákveðna 

merkingu á bakvið vörumerkið sem hentar þeim markaði sem þeir eru á, með því að 

tengja samkeppnisforskot og uppbyggingu við nafn og logó.   
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Advania hefur klárlega valið eiginleika vörumerkis sem passar við þá ímynd sem þeir 

vilja ná, þeir nota einnig alla þá eiginleika sem fræðin segja til um. Einnig fara þessir 

eiginleikar eftir þeim sex viðmiðum sem fyrirtæki þurfa að fara eftir til að velja eiginleika 

sem getur aukið virði vörumerkisins. Eins og t.d. merking vörumerkisins og svo 

breytingahæfni logósins. Heildina yfirlitið má segja að Advania hafi stuðst við fræðin við 

þennan part á vörumerkinu og  stjórnun á því.  

 

 

8.2 Markaðs stefna 

Það er gríðarlega mikilvægt fyrir fyrirtæki sem ætla að ná velgengni að vera með 

markvissa og árangursríka markaðsstefnu. Öll fyrirtæki eru með einhverskonar markaðs 

stefnu það er að segja verð, vöru, dreifingu og svo kannski einhverjar markaðsaðgerðir 

til að ýta undir þá stefnu sem þeir eru með. Þessar leiðir sem ýta undir markaðsstefnu 

fyrirtækisins geta  haft áhrif á vörumerkjavirði, „CBBE módelið hjálpar fólki að skilja áhrif 

þessara leiða“ (Keller, Apéria, & Georgson, 2008). 

Það eru því margir þættir sem fyrirtæki þurfa að hugsa útí þegar þeir eru að ákveða 

markaðsstefnu, Því til að hún verði árangursrík verða allar markaðsaðgerðir  að vera 

samþætt við markaðsstefnu fyrirtækisins og vinna að sameiginlegum tilgangi eins og að 

auka virði vörumerkisins.   

 

Eins og var tekið fram fyrir ofan eru fyrirtæki með einhverskonar markaðsstefnu þar 

sem er tekið fyrir verð,vara og svo dreifing. Til þess að verða árangursrík þurfa fyrirtæki 

að átta sig á samspili þessara þriggja þátta sem eru grundvallaratriði fyrir 

markaðsstefnu. Varan þarf t.d að endurspegla verðið og verðið að endurspegla gæðin 

sem eru í vörunni.  Það er einnig mjög mikilvægt finna réttu dreifileiðina sem hentar 

þeirri vöru sem verið er að selja.  Fyrirtækið getur verið að selja beint til viðskiptavinar 

en svo getur það verið með dreifiaðila, þegar fyrirtæki eru með dreifiaðila þarf að skoða 

hvort það henti vörunni. Því það er mikill munur á að vera selja vöru í Bónus eða í 

Hagkaup. Allir þessir þættir eru að vinna saman að sameiginlegu markmiði sem er að 

hjálpa neytendum að skynja gæði og virði vörunar, en einnig að auka virði vörumerkis. 
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Viðskiptatengsl er einn liður sem ætti að vera í markaðsstefnu fyrirtækisins því hann 

er orðin gríðarlega mikilvægur hlekkur í velgengni fyrirtækja þar sem kostnaður við að 

leita nýrra viðskiptavina getur verið hátt í 5 sinnum hærri heldur en að halda í núverandi 

viðskiptavini. Það er því gríðarlega mikilvægt fyrir fyrirtæki að vera með góð 

viðskiptatengsl og halda í núverandi viðskiptavini, „núverandi viðskiptavinir eru lykillinn 

að lang tíma árangri vörumerkis“ (Morgan & Hunt, 1994) . Það eru nokkrar leiðir til 

byggja upp viðskiptatengsl samkvæmt bókinni strategic brand management og þær eru 

sérsniðið, hollustu samband og svo samband eftir sölu.  

Sérsniðið fjallar um að viðskiptavinur getur gefið fyrirtækinu upplýsingar um sínar 

þarfir svo að fyrirtækið getur sérsniðið vöruna eftir hans þörfum eða jafnvel að 

viðskiptavinur getur valið sína uppsetningu sjálfur. Það eru t.d mörg tölvufyrirtæki sem 

eru með vefsíðu og þú getur valið hvernig tölvan lítur út og hvað á að vera inní henni. 

Hollustu samband er ein leið til að styrkja sambandið við núverandi viðskiptavini t.d. 

með því að bjóða uppá betri kjör fyrir þá viðskiptavini sem versla oft við fyrirtækið. Þessi 

leið er oft notuð hjá flugfélögum og hótelum þar sem þeir bjóða uppá meðlimakort svo 

geta þessi kort verið í nokkrum þrepum, þar sem efsta þrepið býður uppá bestu kjör og 

er aðeins fyrir örfáa viðskiptavini. Oftast í þessum tilvikum þá þurfa viðskiptavinir að 

uppfylla ákveðin skilyrði til að fá þessi kort því að það er ekki endilega hagur fyrir 

fyrirtækið að bjóða öllum sömu kjör. Samband eftir sölu snýst um þær markaðsaðgerðir 

sem fyrirtækið fer í eftir að viðskiptavinur hafi keypt vöru, þessar markaðsaðgerðir geta 

verið mismunandi t.d getur það verið bæklingur um samsetningu á vörunni og er það 

þannig í dag að fyrirtæki leggja mikið upp með að viðskiptavinur geti sett vöruna saman 

á auðveldan og fljótlegan hátt. Einnig getur það verið samband við viðskiptavininn og 

spurt hvernig varan er og hvort hann þurfi meira af henni ef þetta er neysluvara. 

Samband eftir sölu getur líka verið sala á stuðningsvörum fyrir upprunalegu vöruna eins 

og t.d blek í prentara. (Keller, Apéria, & Georgson, 2008) 
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Persónuleg markaðssetning er líka eitthvað sem ætti að vera í markaðsstefnu 

fyrirtækis því þetta er ein leið til að tengja neytendur betur við vörumerkið. Það eru 

þrjár leiðir sem fyrirtæki geta farið til að vera með persónulega markaðsetningu og 

þessar leiðir eru upplifunarmarkaðssetning, einn á einn markaðssetning og svo 

samþykktar markaðssetning. Upplifunarmarkaðssetning snýst um að tengja einhverja 

upplifun við vörumerkið og er ein góð setning sem lýsir þessari leið mjög vel og hún er „ 

Hugmyndinn er sú að ekki bara selja eitthvað, heldur sýna fram á það hvernig 

vörumerkið bætir líf viðskiptavinar“ (Post, 2000). Upplifunarmarkaðssetning getur 

hentað vel þegar verið er að byggja upp ímynd vörumerkis. Því þú ert þá að reyna tengja 

eitthvað ákveðið í huga viðkiptavinar eins og t.d. Gillette rakvélar þeir vilja tengja að það 

sé mýkri rakstur með Gillette.  (Keller, Apéria, & Georgson, 2008) 

Einn á einn markaðssetning snýst um að viðskiptavinir hjálpa fyrirtækinu að safna 

upplýsingum um sig svo það sé hægt að klæðskera vöruna eftir sínum þörfum, má nefna 

sem dæmi hótel keðju sem fær upplýsingar og notar svo þær upplýsingar til að veita 

viðskiptavini sínum sem besta þjónustu sem völ er á í öllum hótelum keðjunnar. Þetta er 

líka mjög góð leið til að bæta viðskiptatengslin hjá fyrirtækinu (Keller, Apéria, & 

Georgson, 2008) 

Samþykktar markaðssetning fjallar um að viðskiptavinurinn þarf fyrst að samþykkja 

það að fá sent frá fyrirtækinu t.d eins og Amazon þar sem viðskiptavinurinn fær þann 

möguleika að velja hvort að hann vill fá sendan póst með meðmælum frá Amazon. Þessi 

leið er mjög sniðug fyrir fyrirtæki sem eru með heimasíðu og netverslun og geta sent e-

mail eða þá sent  upplýsingar til notanda í gegnum síðuna.(Keller, Apéria, & Georgson, 

2008) 

 

Undanfarin ár hefur verið breytingar í tækni, menningu og efnahagskerfinu sem hefur 

haft gríðarleg áhrif á markaðsaðgerðir fyrirtækja, fyrirtæki eru að nota ódýrari en 

persónulegri miðla til að dreifa upplýsingum t.d. með samfélagsmiðlum eins og 

Facebook, twitter eða Linked in. Mörg fyrirtæki eru komin með netverslun og jafnvel 

sum sem eru aðeins með starfsemi á netinu. Fyrirtæki þurfa að átta sig á breytingum í 

samfélaginu og í þróun á tækni því þær geta gefið fyrirtækinu samkeppnisforskot eða 



 

37 

látið fyrirtækið vera eftir á í samkeppninni. Þessir nýju miðlar gera fyrirtækjum ennþá 

erfiðara fyrir að hanna árangursríkar markaðsaðgerðir sem styðja við þá stefnu sem þeir 

eru með.  Þó svo að það geti verið erfiðara að koma með markaðstefnu sem hentar 

þeim tíma sem fyrirtækið er í, þá myndast ótal tækifæri sem fyrirtæki geta nýtt. 

 

8.2.1 Markaðs stefna Advania 

Advania eru með markaðsstefnu sem þeir framfylgja eftir með markaðsaðgerðum. Þeir 

setja upp með að vera með gæða þjónustu og gæða vöru, til þess að vera með öflugt 

þjónustukerfi hugsa þeir mikið um viðskipatengsl.  

Stærstu viðskiptavinir fyrirtækisins eru með svokallaðan viðskiptastjóra (e. Key account 

manager) sem sér alfarið um þá, einnig eru þeir með í þróun viðskiptamannakerfi sem 

auðveldar þeim að sjá um viðskiptatengsl. Þeir setja einnig upp með það að vera með 

þjónustuver sem er opið 24/7, þannig viðskiptavinurinn getur hringt hvenær og hvar 

sem er. Virðisaukning mun einnig koma útfrá þeirra framtíðarsýn sem er að einbeita sér 

að kjarna fyrirtækisins (e. Core business) og koma því út til neytenda. Mitt álit er því að 

þeir fari eftir þeim fræðum sem er í þessum lið. 

 

8.3 Samhæfing Markaðsaðgerða (e.IMC) 

Markaðsaðgerðir eru þær leiðir sem fyrirtækið fer í til að gefa neytendum upplýsingar 

og sannfæra þá um gæði vörunar og þar af leiðandi gæði vörumerkisins. Þannig að 

markaðsaðgerðir er leið til að byggja upp viðskiptatengsl við neytendur. Samkvæmt 

CBBE þá eykur markaðsaðgerðir virði vörumerkisins með því að skapa 

vörumerkjavitund, tengja (e. Point of parity) , (e. Point of diffrence) og allar aðrar 

tengingar sem vörumerkið á að hafa í huga neytenda (Keller, Apéria, & Georgson, 2008).   

 

Það eru tveir hlutir sem fyrirtæki þurfa að hugsa útí til að hanna árangursríkar 

markaðsaðgerðir. Númer eitt er að skoða núverandi stöðu vörumerkisins og svo númer 

tvö hver á að vera framtíðar staða vörumerkisins. Því að á milli þessara hluta eru þær 

markaðsgerðir sem fyrirtækið ætlar að fara í  til að koma vörumerkinu úr núverandi 

stöðu og í framtíðarstöðu.  
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Það er því nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að allar aðgerðir sem eru gerðar innan 

fyrirtækisins séu gerðar eftir sameiginlegu markmiði eða stefnu. Það á líka við í 

Markaðsaðgerðum fyrirtækisins, þær leiðir sem eru farnar í markaðsaðgerðunum á að 

hjálpa og styðja við aðrar leiðir sem eru farnar. Fyrirtæki ættu því að reyna að styðja við 

þessa aðferð og samhæfa allar þær leiðir sem eru farnar.  Þessar leiðir hafa allir sína 

kosti og galla t.d er það dýrt að auglýsa í sjónvarpi en þú nærð kannski til fleirri aðila. 

Alveg sama hvaða leiðir er farnar er það mín skoðun að þær eiga að enda á sama stað, 

sem sagt að draga upp vörumerkjavirðið og tekjurnar hjá fyrirtækinu.  (Reid, 2002) 

 

Samkvæmt bókinni strategic brand management eru sex atriði sem t.d. auglýsing þarf 

að hafa til að vera árangursrík og þau eru: 

1. Að rétti neytandinn verði fyrir réttu skilaboðunum á réttum stað og á réttum 

tíma. 

2. Að auglýsingin nær að halda athygli neytenda án þess að missa boðskap 

3. Að auglýsingin sýni rétta mynd af vörunni og vörumerkinu sem er í huga 

viðskiptavinar 

4. Að auglýsingin sýni greinilega hvað þeir eiga sameiginlegt með samkeppnisaðila 

og hvernig þeir aðgreina sig frá honum 

5. Að auglýsingin hvetji neytendur til að kaupa vöruna 

6. Að auglýsingin búi til sterkar tengingar og að þær hafi áhrif á kaup neytenda 

Það er því nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að fylgjast með þróun á tækni í auglýsingum til 

að ná sem bestum árangri því t.d. hefur verið gerð rannsókn um auglýsingar í sjónvarpi 

að bestu auglýsingarnar eru þær þar sem vörumerkið er lítið en kemur oft fyrir, sem má 

líkja við (e.Product placement) í kvikmyndum. 

Það þarf að hugsa út í alla snertipunkta (e. contact) sem vörumerkið hefur við 

neytendur og hvaða áhrif hver snertipunktur á að hafa. Þessir snertipunktar geta verið 

t.d auglýsingar í dagblöðum, sjónvarpi, tímaritum, netið, hvernig þjónustan er og líka 

svokallað „word to mouth“. Allir þessir punktar gefa neytendum upplýsingar um 

vörumerkið og hvað það má búast við, því er nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að vita hverjir 

þessir snertipunktar eru  (Schultz, Tannenbaum, & Lauterborn, 1993). 
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8.3.1 Samhæfing markaðsaðgerða hjá Advania 

Ég hef tekið eftir því að þær markaðsaðgerðir sem fyrirtækið fer í, vinna að 

sameiginlegum tilgangi. Það er að segja þær vinna allar að því að ýta undir þá ímynd 

sem Advania vill hafa og þar af leiðandi auka virði vörumerkisins. Þeir hafa verið með 

svokallaða fræðslufundi um það sem er að gerast í upplýsingatækni, auglýsingar sem 

segja að Advania  er í upplýsingatækni. Innri markaðsmál vinna einnig að því að 

fyrirtækið sé í upplýsingartækni því þeir túlka sig sem sér þjóðflokk IT- Republic sem eru 

með sömu sýn og markmið. Advania viðheldur einnig viðskiptatengslum til að halda í 

viðskiptavininn. (Sveinsdóttir, 2012) 

Markaðsaðgerðir Advania eru af mörgum toga og ráðast þeir af þremur þáttum. 

Þessir þættir eru einstaklingsmarkaður þar sem þeir bjóða uppá vélbúnaðarlausnir, 

fyrirtækjamarkaður þar sem þeir eru með alls kyns lausnir á upplýsingtækni og svo 

markaðurinn erlendis þar sem markaðsaðgerðir er sniðnar að þeim markaði sem þeir 

eru á. Eins og ég sagði þá eru markaðsaðgerðirnar af mörgum toga þeir eru t.d með 

auglýsingar í sjónvarpi, blöðum og svo á netinu. Þeir eru einnig á þessum svokölluðu 

samfélagsmiðlum eins og Facebook, Linked In og twitter með það í huga að nálgast 

mismunandi hóp á þessum miðlum. Þeir bjóða svo líka oft uppá fræðslufundi eða 

föstudagskaffi þar sem rætt eru alls kyns málefni upplýsingatækninnar. Þeir mættu 

hinsvegar styrkja sig í markaðsetningu í leitarvélum það er að segja að þeir birtast efst 

þegar þú ert t.d að leita af lausnir í upplýsingatækni, samkeppnisforskot,  fartölvur, 

vélbúnaður eða eitthvað annað tengd starfseminni. Ég prófaði t.d. að leita af þessum 

orðum og Advania var ekki í efstu 10 af þeim lista sem ég fékk. Ég tel þetta vera kjörið 

tækifæri fyrir Advania að styrkja sig enn frekar sem fyrirtæki í upplýsingatækni og er 

þetta líka góð leið til að halda áfram að samhæfa allar markaðsaðgerðir.  

Mitt álit er að Advania fari algerlega eftir fræðunum, því að allar þær markaðsaðgerðir 

sem Advania er með vinna að sameiginlegum markmiðum. 
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8.4 Secondary brand association 

Það getur verið gríðarlega árangursríkt fyrir fyrirtæki og vörumerkið að tengjast öðru 

vörumerki. Þegar fyrirtæki eru að tengjast öðru vörumerki þá geta þeir unnið saman að 

því að auka virði vörumerkjanna. Gott dæmi hér er Carlsberg og Liverpool, Carlsberg var 

aðalstyrktaraðili Liverpool í mörg ár. Núna í dag hinsvegar eru þeir í góðu sambandi við 

liverpool þó þeir séu ekki aðal styrktaraðilar, þá koma þeir samt fyrir ennþá auglýsingum 

á vellinum. Það má einnig taka það fram að Carlsberg er aðalstyrktaraðili hjá mörgum 

fótbolta félögum víða um Evrópu. Annað Gott dæmi er Mc´Donalds og Disney þar sem 

þeir  unnu að því að vera fjölskylduvænir og hafa þá tengingu á milli þessara vörumerkja. 

Einnig má taka sem dæmi um þetta eru frægir einstaklingar sem eru talsmenn fyrir 

ýmis málefni. Málefnið fær því miklu meira umtal og getur grætt á því að hafa frægan 

einstakling með sér, hinsvegar er aðalatriði að finna vörumerki og einstakling sem hefur 

sömu gildi og viðhorf. Ef þau hafa ekki sömu gildi verður miklu erfiðara fyrir vörumerkin 

að vinna saman og getur jafnvel skaðað annað eða bæði vörumerkin. 

 

8.4.1 Secondary brand associations hjá Advania 

 Advania ætlar ekki að nota mikið af secondary brand associations og ætla þau að vera 

ströng og vera aðeins með svokallaða (e.single brand) stefnu semsagt þau ætla bara að 

einbeita sér að Advania vörumerkinu. (Sveinsdóttir, 2012) 

Hinsvegar eru þeir að selja tölvur frá Dell og hef ég tekið eftir að  þeir hafa tengt Dell 

við Advania sérstaklega nú á tímibili ferminga. Þeir hafa því notað þessa leið í sumum af 

auglýsingum sínum. Þeir eru einnig með Dell vörumerkið við hliðina á Advania 

vörumerkinu í verslun þeirra á Grensásvegi. 

Mitt mat er það að Advania fari eftir fræðunum í þessum kafla þar sem þeir noti 

þessa samtengingu á milli vörumerkjanna. En þessi tenging er klárlega góð fyrir Advania 

þar sem bæði merkin eru á upplýsinga tæknimarkaði, Dell er þekkt fyrir gæði og er 

einnig þekkt vörumerki. Þar af leiðandi er þessi tenging mjög farsæl og báðum 

vörumerkjum í hag. 
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9 Stjórnun vörumerkja milli landa 

Það er gríðarlega mikilvægt ef fyrirtæki er alþjóðlegt eða ætlar að  fara á erlendan 

markað að vera með alþjóðlega markaðssetningu.  Alþjóðleg markaðssetning hefur 

marga kosti eins og lægri kostnaður í markaðssetningu, stöðugleiki í ímynd vörumerkis, 

alþjóðlegt vörumerki fær meiri trúverðugleika hjá neytendum og stærðarhagkvæmni. 

(Alden, Steenkamp, & Batra, 1999) 

Ókostirnir við alþjóðlega markaðssetningu er sú að hún getur verið of stöðluð og það 

er ekki gott því menningin sem er í hverju landi fyrir sig getur verið lík en samt líka ólík 

frá hvort öðru, það geta verið mismunandi þarfir milli landa. 

Því þarf að gæta þess að farið sé rétt leið og að hún henti fyrir 

það land sem áætlað er (Keller, Apéria, & Georgson, 2008).  

Heinz er gott dæmi um vöru og vörumerki sem tekur mið af 

hvaða landi þeir eru í, þeir bjóða t.d. uppá tómatsósu úr 

bönunum í Filipseyjum. Þeir eru líka með breyttar áherslur í 

notkun á tómatsósu eftir löndum, í Grikklandi er hún notuð 

mikið með pasta, eggjum og kjöti en t.d. í Japan er hún kynnt 

sem innihald í vestrænni matargerð  ommilettum, pylsum og 

pasta (stern, 1992).  

Einnig er mjög mikilvægt fyrir fyrirtæki að velja 

eiginleika vörumerkis sem  hægt er að nota á erlendum 

markaði. Það hafa margir gert mistök þegar verið er að markaðsetja milli landa og það 

hefur yfirleitt verið vegna eiginleika vörumerkis (e. Brand Elements). Það eru t.d. dæmi 

um að nafn eða slagorð sem hafa verið sett yfir á annað tungumál, þýði bara allt annað 

en upprunalega var og má nefna dæmin sem ég var búinn að tala um Pepsi og Coke. Það 

verður líka að horfa á auglýsingar því margar af þeim virka ekki alls staðar í heiminum.  

Eve- Online t.d. býr til sínar eigin auglýsingar þeir nota sömu auglýsingar í Evrópu og í 

Bandaríkjunum en öðruvísi í Asíu. Þeir senda auglýsinguna sem ætluð er fyrir Evrópu til 

Asíu, þeir  í Asíu skoða innihaldið og breyta því fyrir asíska markaðinn. Yfirleitt er ekki 

nema brot af upprunalegu auglýsingunni notuð í Kína og jafnvel stundum ekki neitt. 

(Astthorsson, 2011) 

Mynd 11: þessi mynd sýnir Heinz 
chili tómatsósu. 
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Til þess að markaðsetning erlendis verði áhrifarík verður maður að hugsa um hvort 

að hugarkortið(e. Brand Matra)  sem sagt ímyndin eigi ennþá við og hvort að 

staðfærslan á vörunni sé nóg eða hvort að það þurfi að breyta aðeins til og jafnvel bæta 

við. „Maður þarf að átta sig á hvað er líkt og hvað er ólíkt á þeim markaði sem maður er 

að fara á“ (Keller, Apéria, & Georgson, 2008) 

 

9.1 Stjórnun á Advania milli landa 

Markaðsaðgerðir hjá Advania erlendis eru allt öðruvísi en hér á Íslandi, því erlendis er 

þetta mikið B2B(business to business) markaður.  Markaðsaðgerðir erlendis fara eftir 

þeirri  markaðsstefnu sem hefur verið sett af fyrirtækinu. Þeir vilja hafa svipaða ímynd á 

milli landa en þeir vilja ekki gera markaðsaðgerðir of staðlaðar fyrir löndinn. Þeir vilja 

hafa sínar markaðsaðgerðir staðlaðr en aðlagaðar að því landi sem þeir er í.  Þeir t.d. 

notast ekki við sjónvarpsauglýsingar erlendis, heldur leggja þeir mikla áherslu á 

viðskiptatengsl. 

10 Mæling á stöðu vörumerkisins 

Mælingar á stöðu vörumerkisins eru gríðarlega mikilvægar upplýsingar fyrir stjórnendur 

og markaðsfólk að vita, Því fyrirtæki þurfa að vita núverandi stöðu vörumerkisins og 

hvort það þurfi að bæta stöðu þess. Eitt helsta málefni markaðsaðgerða er að koma 

vörumerki úr núverandi stöðu í framtíðar stöðu.  

Það eru tvö atriði sem fyrirtæki þurfa aðallega að 

skoða og þau eru vörumerkjavitund og 

vörumerkjaviðhorf. Það eru svo tvær aðferðir sem 

fyrirtæki geta valið til að skoða þessi atriði og þau eru 

eigindleg aðferð og svo megindleg aðferð.  Þessar 

aðferðir hafa sína kosti og galla,  en það hefur t.d. 

verið sagt að eigindleg aðferð er betri ef þú vilt fá 

meiri og dýpri upplýsingar. En þú notar megindlega 

aðferð þegar þú vilt fá tölulegar mælingar eins og t.d með hefðbundum spurningalista 

Mynd 12: þessi mynd sýnir myndrit. 
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frá gallup. Val á þessum aðferðum á að fara eftir hvað er verið að skoða og hver er besta 

leiðin til að fá þær upplýsingar sem hægt er að nota, t.d. gæti verið hentugara að nota 

megindlega aðferð við að fá upplýsingar um vörumerkjavitundina en eigindlega til að sjá 

betur vörumerkjaviðhorf einstaklinga þó svo að hægt væri líka að nota megindlega. 

 

10.1 Mæling á stöðu Advania 

Þar sem þetta er nýtt vörumerki hefur ekki verið gerð mæling á stöðu Advania á þessum 

tímapunkti. Hinsvegar var fundinn svokölluð núllstaða á vörumerkinu og mun hún svo 

vera borin saman við mælingu sem verður gerð seinna á árinu í samstarfi við Capacent, 

mun þar vera skoðuð vörumerkjavitund og vörumerkjaviðhorf. Viðhorf til vörumerkisins 

mun einnig  vera kannaður hjá starfsmönnum innan fyrirtækisins í árlegri 

vinnustaðagreiningu. (Sveinsdóttir, 2012) 

Advania fer klárlega eftir fræðunum hér þar sem þeir munu gera mælingar á stöðu 

vörumerkisins og nýta þær upplýsingar til endurbóta. Munu þeir allavega notast við 

eigindlegar eða megindlega aðferð við þær mælingar.  

11 Aðrir þættir Advania sem geta haft áhrif á vörumerkjavirði 

11.1 Auglýsingar Advania 

Ef maður horfir á auglýsingar frá Advania sést klárlega að þeir séu með svokallaðan 

rauðan þráð í gegnum þær allar. Þeir ýta klárlega undir þá hugsun að fyrirtækið sé að 

starfa á upplýsingatækni markaðnum, en þeir t.d. byrjuðu á því að auglýsa að þeir veita 

viðskiptamönnum sínum samkeppnisforskot sem er klárlega mikilvægasta partur af 

upplýsingatækni.  

Þar sem þeir eru einnig á einstaklingsmarkaði þar sem þeir eru að selja vélbúnað, 

hafa þeir verið að auglýsa tölvur. Auglýsingarnar innihalda alltaf logóið og stef (e.jingle) 

en með því að hafa t.d logóið í auglýsingunni ýta þeir ennþá meira undir þá hugsun um 

upplýsingatækni því það sýnir skemmtilegar hreyfingar þar sem það er byggt á logo 

motion tækninni. Mér finnst líka að þeir noti mikið þá merkingu sem er á bakvið í 

logóinu sem er vöxtur og skipulag.  
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11.2 Innri markaðsmál 

Innri markaðsmál er stór partur af starfsemi Advania og hefur innri markaðsmál jafn 

mikið vægi og ytri markaðsmál þegar kemur að gerð markaðsáætlunar.  Starfsmenn fá 

að vita um allt sem er gerast innan fyrirtækisins og fá jafnvel að taka þátt í öllum 

verkefnum ef vilji og þekking er fyrir hendi. (Sveinsdóttir, 2012)  

Advania fer klárlega eftir fræðunum hér um að hafa upplýsingaflæði innan 

fyrirtækisins í góðu lagi og hafa starfsmennina ánægða. Því grundvöllur fyrir góðri 

þjónustu er að starfsmenn viti hvað þeir eru að gera og hvernig þeir eiga að gera það, 

svo hefur líka oft verið sagt að þú færð betri vinnu frá ánægðum starfsmönnum. Það er 

mjög mikilvægt fyrir fyrirtæki að starfsmenn vinna eftir þeim gildum og þeirri menningu 

sem eru innan fyrirtækisins því þeir eiga að enduspegla gildi fyrirtækisins og bæta við 

virði vörumerkisins. 

 

11.3 Helstu mistök varðandi stjórnun Vörumerkja 

Það hafa verið gerð mistök varðandi stjórnun vörumerkja og á það eftir að halda áfram. 

Mistökin geta verið af stórum eða litlum toga, hægt er að bjarga vörumerkinu frá 

sumum mistökum en ekki öllum. Stór fyrirtæki og vörumerki hafa meira svigrúm til að 

gera mistök því stærri fyrirtæki hafa meiri fjármagn t.d eins og  Coke þegar þeir gerðu 

mistökin með New Coke. En með minni fyririrtæki sem hafa lítið fjármagn geta mistök 

leitt til „Dauða“, Það er hinsvegar grundvallaratriði að menn átti sig á mistökum og 

lagfæri þau eins og Coke. 

Helstu mistök sem eru gerð við stjórnun vörumerkja er að markaðsaðgerðir 

fyrirtækja eru ekki í samhljómi við ímynd vörumerkisins. Menn vilja líka oft breyta til því 

þeir fá oft leið á vörumerkinu sjálfu, en það þarf hinsvegar ekki að endurspegla 

viðskiptavinina. Það þarf ekki að breyta því sem gott er. Algeng mistök hjá fyrirtækjum 

er líka það að þeir stytta sér stundum leiðir og geta stundum gleymt mörgum atriðum 

sem getur haft áhrif á vörumerkjavirðið, allir þessir hlutir sem ég er búin að ræða um í 

fræðilegu sjónarmiði eru hlutir sem vinna saman.  
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11.4 Mistök hjá Advania 

Þar sem þetta er nýtt vörumerki sem þeir eru enn að vinna í, er ekki hægt að nefna nein 

mistök sem þeir hafa gert. Hinsvegar getur maður aðeins talað um breytingarferlið hjá 

Advania, þar sem allt var sameinað undir einu vörumerki. Þetta ferli var mjög skipulagt 

og tók mjög fljót af, hinsvegar vegna sameiningar mátti maður búast við því að hin 

vörumerkin mundu hverfa og eftir á myndi bara standa Advania. Það er ekki alveg 

þannig í dag, en ég fór í  verslun þeirra á Grensásvegi þar sem EJS var og tók ég eftir því 

að þeir hafi gleymt að taka út gamla upplýsingabæklinga um tölvur. En á þessum 

bæklingum var vörumerki EJS til staðar, þetta var hinsvegar ekki á öllum þar sem 

Advania var komið á suma bæklingana. 

Í mínum huga eru þetta mistök þó svo að þetta sé kannski smávægileg mistök þá 

getur þetta leitt til þess að viðskiptavinur verður ruglaður og lengur að átta sig á þessum 

breytingum. Getur það þýtt að vörumerkjavirði verði lengri tíma að ná þeim hæðum 

sem þeir gætu  farið á.  

12 Viðhalda vörumerkjavirði 

Vörumerkjavirði er eitt það mikilvægasta verkefni sem fyrirtæki standa frammi fyrir nú í 

dag. Fyrirtæki reyna með öllum sínum krafti og auðlindum að byggja upp 

vörumerkjavirði og ná sem mestu virði. Fyrirtæki geta náð toppnum og verið með hæsta 

virðið á þeim tíma sem er, hinsvegar þarf fyrirtækið að viðhalda því. Það hefur verið 

gerður á hverju ári listi sem sýnir hver eru verðmætustu vörumerkin, þessi listi er oft að 

breytast en hinsvegar eru vörumerki sem eru alltaf á sínum stað eins og t.d Coca-Cola 

sem er búinn að vera á toppnum yfir vörumerkjavirði í mörg ár. Ástæðan fyrir því er að 

þeir ná að auka virði vörumerkis og viðhalda því. Það eru nokkrar punktar sem fyrirtæki 

þurfa að átta sig á til að geta viðhaldið og haldið vörð utan um vörumerkjavirði og þessir 

punktar eru:  

1. Átta sig á mikilvægi vörumerkis og vinna að því að auka virði þess 

2. Vörumerkið þarf að vera vel skilgreint áður en það verður þróað sem eign 

3. Það verður að vera skilningur á vörumerkinu innan og utan fyrirtækisins. 
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4. Að vörumerkið og gildi þessi verði partur af menningu innan fyrirtækisins 

5. Fyrirtækið uppfylli öll þau gildi sem vörumerkið standi fyrir og að viðhorf 

viðskiptavina sé mikilvæg auðlind vörumerkis. 

6. Að vörumerkið hafi þá eiginleika til að bjarga sér frá mistökum 

(Merrilees, M'zungu, & Miller, 2010) 

 

Eins og þessir punktar sýna okkur er það sú grundvallar atriði sem verða að liggja fyrir 

svo að fyrirtæki geti viðhaldið virði vörumerkisins. Það er því nauðsynlegt að fyrirtæki 

átti sig á þeirri grundvallar hugsun sem vörumerkjastjórnun hefur, því það eykur virði 

vörumerkisins og viðheldur þeirri stöðu sem vörumerkið hefur. 

13 Mikilvægi vörumerkjastjórnunar  

Eins og hefur komið fram i fræðilegu yfirliti, greiningu og þeim dæmum sem ég hef talað 

um hér á undan þá eru margir þættir vörumerkjastjórnunar gríðarlega mikilvægir fyrir 

velgengni fyrirtækis. Það er því mikill styrkur hjá fyrirtæki að  vera með 

vörumerkjastjórnun og geta nýtt þau tækifæri sem bjóðast og vernda frá falli. 

Það eru hinsvegar ekki allir sem átta sig á mikilvægi vörumerkjastjórnunar,  það 

sýndist í nýlegri rannsókn sem Friðrik Eysteinsson gerði. Þessi rannsókn var gerð til að 

kanna hvaða þekking og færni væri mikilvægust í starfi markaðsstjóra, svarendur voru 

fólk sem voru að vinna sem markaðsstjórar, hvort sem það var framkæmdastjóri sem 

vann starfið eða hvort það bar titilinn markaðsstjóri. Þessi könnun sýndi það að 

vörumerkjastjórnun var ekki talin eins mikilvæg hjá framkæmdastjórum og þeim sem 

voru markaðsstjórar. Sem sýndi svo að þeir sem voru með markaðslega menntun mátu 

mikilvægi vörumerkjastjórnunar miklu meira. (Eysteinsson, 2012).  

Það er því gríðarlega mikilvægt fyrir fólk sem eru að sinna markaðslegu starfi að átta sig 

á mikilvægi vörumerkjastjórnunar og þeim fræðum sem þar eru. Því fyrr sem fólk áttar 

sig því fyrr getur það farið að vinna að því að byggja upp vörumerkjavirði fyrirtækis og 

aukið verðmæti þess. Mikilvægi vörumerkjastjórnunar er því mikil. 
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14 Lokaorð 

Það er búið að fara yfir marga þætti sem er inní þessari fræðigrein sem nefnist 

vörumerkjastjórnun og hvernig fyrirtæki geta nýtt þessa fræði til að byggja upp 

vörumerkið og vörumerkjavirðið. Það er búið að fara yfir mikilvægi 

vörumerkjastjórnunar og að fólk sem sinna markaðslegu starfi þurfa að átti sig á 

mikilvægi þess. það er búið að taka mörg dæmi hvernig fyrirtæki hafa nýtt sér þessa 

fræði til að styrkja sitt vörumerki.  Svo hefur einnig verið greining á hvernig íslenska 

fyrirtækið Advania hefur nýtt þessi fræði. 

Þessi greining er byggð á þeim upplýsingum sem voru til staðar á þeim tíma sem 

ritgerð var skrifuð. Advania voru enn að vinna í vörumerkinu og vantar fleiri upplýsingar 

til að koma með afgerandi stöðu hvort þeir fari eftir fræðunum eða ekki. Til að taka 

greininguna betur saman er það mitt álit að Advania fer að mörgu leyti eftir þeim 

fræðum sem hefur verið talað um miðað við þær upplýsingar sem lágu fyrir. Hinsvegar 

má alltaf gera endurbætur og voru nefndir nokkrir liðir eins og með Jökla líkan Advania 

og styrkja markaðsmál sín varðandi leitarvélar. Hinsvegar sagði Elísabet Sveinsdóttir 

markaðsstjóri Advania að hún vildi að Advania myndi fara eftir fræðunum og ætlaði hún 

að skoða fræðin betur og fá jafnvel ráðgjafa með í það. (Sveinsdóttir, 2012)  Hvort sem 

Advania fari nákvæmlega eftir fræðunum eða ekki er það hinsvegar mitt álit að þeir hafa 

áttað sig á mikilvægi vörumerkjastjórnunar og eru á réttri leið varðandi fræðin. Ég mæli 

með því fyrir Advania að skoða fræðin og gera svo greiningu hvort þeir séu að fara eftir 

þeim. Því fyrr sem undirstöðurnar eru réttar því fyrr nær vörumerkið hámarksvirði. 

Eins og hefur komið fram í ritgerðinni og öllum þeim dæmum sem ég hef tekið eru 

mörg tækifæri sem geta myndast við að nota vörumerkjastjórnun. Er það því mitt álit að 

vörmerkjastjórnun eigi að vera mikilvægur partur hjá hverju fyrirtæki. Það er hinsvegar 

ekki nóg að vera með einhverja vörumerkjastjórnun heldur verður hún að fara eftir 

fræðunum, einnig er vörumerkjastjórnun aðeins partur af markaðsfræði því þurfa 

fyrirtæki að samhæfa vörumerkjastjórun við sín dagleg markaðsmál. 
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