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Abstract 
The goal of this assignment was to study how companies in the travel 

industry in and around Eyjafjörður go about when promoting themselves 

and whether they uphold the culture and history of the area. Since travel 

companies in Eyjafjörður are extremely diverse, their marketing and 

advertising emphasis were expected to be varied. The area was analysed 

thoroughly with different techniques, such as SWOT-analysis and the 

companies were also visited. Resources were gathered and assessed, and the 

following conclusion was reached: 

Marketing is very different, it depends on size and structure of the company, 

how much is put into promoting. Smaller companies put a lot less emphasis 

on advertising and some even do not go beyond using flyers and small ads 

in the phonebook. On the other hand, larger companies put more weight into 

this field and even work together with other companies to be able to reach a 

larger target group. Larger companies have a better prepared and more 

structured marketing strategy than the smaller ones.  

According to the spokespeople at the companies in question, there is a very 

clear cut difference between smaller and larger companies, whether they 

believe in the power of advertising. Bigger companies, which put more 

emphasis on ads and promotions, believe ads can deliver the desired affect, 

but smaller companies believe ads do not have a lot of influence, and think 

that flyers of some sort and a good space in the phonebook can deliver the 

desired affect. Average sized companies believe that a good website can 

have the greatest effect. Companies are not trying to promote the culture or 

image of the region, unless it is directly linked to their own products. The 

only exception is when companies work together on marketing and 

promoting, then you can find a hint of the regions culture or image being 

used.  

Keywords: 
•  Eyjafjörður. 
•  Travel industry. 
•  Marketing. 
•  Culture. 
•  Image. 



HÁSKÓLINN Á  AKUREYRI                                                                                                                                                                                              SM, VÁS 

-LOKAVERKEFNI- V

Samantekt 
Markmiðið með þessu verkefni er að kanna hvernig ferðaþjónustufyrirtæki á 

Eyjafjarðarsvæðinu eru að koma sér á framfæri og hvort þau eru að kynna 

menningu og ímynd svæðisins. Þar sem ferðaþjónustufyrirtæki í Eyjafirði 

eru jafn misjöfn eins og þau eru mörg þá var búist við því að misjafnlega 

væri að kynningarmálum staðið. Farið var í ítarlega greiningu á svæðinu í 

heild svo sem SVÓT � greiningu og einnig var farið í að skoða fyrirtæki í 

ferðaþjónustu. Aflað var heimilda og mat lagt á  efnið og komist var að 

eftirfarandi niðurstöðu: 

Kynningarmál eru mjög misjöfn, það fer eftir stærð og umfangi fyrirtækis 

hversu mikið er lagt í markaðsstarfið. Eftir því sem fyrirtækin eru smærri er 

minna lagt í kynningarmál og sum þeirra láta jafnvel nægja að nota bækling 

og smáauglýsingu í símaskránni. Aftur á móti eru stærri fyrirtæki að gera 

meira í markaðssetningu hjá sér og taka sig jafnvel nokkur saman til að ná 

til stærri markhóps. Stærri fyrirtæki eru með fastmótaðri kynningaráætlun 

en þau minni.  

Að mati forsvarsmanna þeirra fyrirtækja sem talað var við, kom sterklega í 

ljós munur á stærri og minni fyrirtækjum í sambandi við hvort auglýsingar 

skili árangri. Stærri fyrirtæki sem leggja meira í auglýsingar og 

kynningarmál telja að auglýsingar skili þeim árangri sem leitað er eftir en 

smærri fyrirtækin telja að auglýsingar skili litlum eða engum árangri það sé 

nóg að vera í einhverjum bæklingum og í símaskránni. Milli stærðin vildi 

meina að halda úti góðri heimasíðu væri það sem skilaði mestum árangri. 

Fyrirtæki eru ekki að koma menningu og ímynd svæðisins á framfæri nema 

það tengist beint þeirra rekstri, þó er undantekning þegar fyrirtæki taka sig 

saman í kynningarmálum þá er vísir að því að menningu og ímynd séu gerð 

skil.  
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