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Abstract 
This businessplan is based on the idea of Erlendur Bogason offering three 

different  divingtours as a tourist attraction. This is a scuba diving in 

Eyjafjörður, and the locations are “Strýtan” - a geothermal chimney - and 

“Flakið” an old shipwreck which is in the Pollurinn in Akureyri. In 

shallow water there is nothing to be compared with “strýturnar” in the 

world. That makes them  unique and suitable for touristmarketing. It 

makes it possible for divers to  go there and enjoy the wonders of 

strýturnar. For   scientists this is a good opportunity to make their research. 

The market for diving has been studied in America, and if this research is 

compared to   another which was carried out in Iceland on tourists in 

summer 2004, we can assume that these two groups are similar in income, 

age and education. Most of the people who are diving travel where the sea 

is warm, but the specialist tour operators in England have found out that 

divers want to stay at resorts with individuality, where you can find 

something  different.  People want more than just diving, they want to taka 

part in an adventure. Coldwater diving could be an answer to that, and it 

could be an opportunity for the company.  

The business plan implies a profitable project in the future. To fulfill that 

“vision”, advertising vill be necessary.  Raising capital is also an important 

issue. 
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Útdráttur 

Áætlun þessi byggist á þeirri hugmynd Erlendar Bogasonar að bjóða 

ferðafólki þrjár mismunandi köfunarferðir. Þessar ferðir verða farnar niður 

að sérkennilegum strýtumyndunum á botni Eyjafjarðar og skipsflaki sem 

liggur á Pollinum. Strýturnar hafa myndast á allt að tíu þúsund ára 

tímabili, þegar heitt ferskvatn streymir upp úr þeim og  kemst í snertingu 

við kaldan sjóinn.  Falla  þá steinefnin út og strýturnar hlaðast upp. Það 

hafa enn ekki fundist neinar aðrar en þessar á grunnsævi í heiminum, sem 

gerir þær einstakar og eftirsóknarverðar til skoðunar og rannsókna. Það er 

þeirra aðalstyrkur sem markaðsvöru í ferðaþjónustu.   
Víst er að stór hópur fólks  stundar köfun. Markaðurinn í Ameríku hefur 

eitthvað verið kannaður og ef sú könnun er borin saman við könnun 

Ferðamálaráðs (2004) á erlendum ferðamönnum,  má draga þá ályktun að 

sá hópur ferðamanna sem sækir Ísland heim og það fólk sem stundar 

köfun að einhverju ráði sé svipaður að samsetningu hvað varðar tekjur, 

aldur og menntun. Aðalstraumur kafara hefur legið til heitu landanna, en 

ferðamálafrömuðir í Bretlandi hafa orðið þess áskynja að fólk vill í ríkara 

mæli upplifa eitthvað nýtt og krefjandi.  Kaldsjávarköfun gæti verið 

lausnarorðið fyrir þetta fólk, og þennan meðbyr mætti ætla að heppilegt sé 

að nota til að markaðssetja fyritækið. Viðskiptaáætlun verkefnisins gefur 

til kynna að þetta sé mjög álitlegt verkefni og muni skila góðum arði þegar 

fram í sækir. En til þess að svo megi verða þarf að kynna þjónustuna vel 

og nýta öll tækifæri til að koma henni á framfæri – og til þess þarf að 

útvega fé. 
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