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Útdráttur 

Ímynd Íslands hefur beðið hnekki undanfarið ár sem og ferðaiðnaður landsins í kjölfar 

eldgossins í Eyjafjallajökli. Því er enn mikilvægara en áður að nýta þau verðmæti sem Ísland 

hefur upp á að bjóða. Markmið þessarar B.Sc. ritgerðar var að athuga fýsileika nýrrar 

viðskiptahugmyndar á sviði landkynningar fyrir Ísland. Í aðdraganda verkefnisins var farið í 

ítarlega heimildaleit ásamt því að gerð var eigindleg rannsókn verkefninu til stuðnings.  

Fræðilegi hluti ritgerðarinnar leggur grunn að þáttum sem styrkja fýsileika 

hugmyndarinnar. Farið var í efni eins og ímynd Íslands, markaðssetningu landsins hingað til, 

Ísland sem áfangastað og nýjar leiðir í markaðssetningu. Upp frá fræðilegri upplýsingaöflun 

var unnin viðskiptaáætlun samkvæmt hugmyndargrunni frá eigendum hugmyndarinnar, Árna 

Árnasyni og Þorsteini Erni Guðmundssyni. Viðskiptaáætlunin gefur greinagóða lýsingu á 

hugmyndinni ásamt markaðsgreiningu sem framkvæmd var til þess að svara spurningunni um 

það hvort markaður sé til staðar fyrir starfsemi af þessu tagi. Settar voru fram sölu- og 

fjárhagsáætlun ásamt SVÓT- og núllpunktsgreiningu við fýsileikaathugun sem og 

framkvæmdaáætlun og lykilatriði til árangurs í framkvæmd hugmyndarinnar. 

Fræðilegar heimildir gefa grundvöll fyrir því að mögulegt sé að framkvæma þessa 

hugmynd til landkynningar. Niðurstöður úr eigindlegri rannsókn og greiningum í 

viðskiptaáætlun gefa einnig staðfestu á að til sé markaður fyrir slíka hugmynd erlendis. 

Skoðun höfunda, byggð á niðurstöðum, er sú að tækifæri til landkynningar eru fjölmörg og 

full ástæða er til að ráðast í framkvæmd umræddar hugmyndar, þar sem hún er allt í senn 

frumleg, áhugaverð og vel framkvæmanleg.  

 

  



 

2 

 

1  Inngangur 

Gífurlegur vöxtur hefur verið í ferðamálaiðnaðinum á undanförnum árum. Framboð á 

áfangastöðum hefur aukist (Echtner og Ritchie, 2003) og er því samkeppni á milli landa að 

aukast hratt (Papadopoulos og Heslop, 2002). Samkvæmt Crompton, Fakeye og Lue (1992) 

má þróa samkeppnishæfa stöðu áfangastaðar með því að miðla hagstæðri ímynd 

áfangastaðarins til mögulegra ferðamanna í settum markhóp. Því er mikilvægt fyrir lönd að 

hafa góða ímynd þar sem hún er sterkur áhrifavaldur í ákvörðunartöku neytenda (Beerli og 

Martin, 2004; Kotler og Gertner, 2002; Kotler, Haider og Rein, 1993) en rannsóknir sýna að 

fólk velur frekar að ferðast til þeirra áfangastaða sem búa yfir sterkri og jákvæðri ímynd 

(Echtner og Ritchie, 2003).  

Ímynd Íslands hefur í gegnum tíðina almennt verið jákvæð (Forsætisráðuneytið, 2008) og 

hefur árleg aukning erlendra ferðamanna til Íslands að jafnaði verið 5,3% milli ára síðastliðin 

tíu ár (Ferðamálastofa, 2011). Eldgosið í Eyjafjallajökli hafði neikvæð áhrif á þessa 

ferðamannaaukningu og olli röskun á flugi um alla Evrópu („Saga eldgossins“, 2010). 

Töluverð fækkun varð á komu ferðamanna til landsins (Þingskjal 649, 2010-2011) og  

ferðamannaiðnaðurinn tapaði milljörðum („Saga eldgossins“, 2010). Til að sporna gegn 

frekari fækkun ferðamanna var ákveðið að ráðast í snarpt markaðsátak sem nefnt var Inspired 

by Iceland. Markmið átaksins voru að draga úr neikvæðum áhrifum vegna gossins, styrkja 

ímynd landsins og skapa tækifæri úr þeirri umfjöllun sem landið fékk á erlendum vettvangi 

(Utanríkisráðuneytið, 2010). Niðurstöður átaksins sýndu batnandi viðhorf til landsins og 

aðeins 0,6% fækkun ferðamanna yfir sumarmánuðina, miðað við árið 2009. Samkvæmt 

Katrínu Júlíusdóttur Iðnaðarráðherra er mikilvægt að nýta þau ýmsu verðmæti sem átakið 

Inspired by Iceland hefur skapað og viðhalda árangrinum með áframhaldandi landkynningu 

(Þingskjal 649, 2010-2011). Aftur á móti hefur það reynst vandamál í gegnum tíðina hversu 

kostnaðarsamt það er að koma landkynningarskilaboðum markvisst til skila til rétta hópsins 

svo að kostnaður skili sér tilbaka (Árni Árnason munnleg heimild, 15. febrúar 2010).  

Lausnin felst í því að skapa verslun sem einblínir á Ísland sem vörumerki og veitir 

viðskiptavinum vissa innsýn og upplifun af landinu sem ákjósanlegum áfangastað. Verslunin 

yrði staðsett á lykilstöðum í helstu ferðamannaborgum sem sóttar eru heim af ferðamönnum 

frá sömu markaðssvæðum og Ísland. Viðskiptavinir yrðu kynntir fyrir íslenskri matvöru, 

hönnun og hughrifum með samblöndun hljóð- og sjónrænna áhrifa innan verslunar. Á þennan 

máta næðist snertiflötur við mögulega ferðamenn í gegnum upplifunar- og 

skynjunarmarkaðssetningu (Árni Árnason munnleg heimild, 15. febrúar 2010). Þessi 
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hugmynd hefur fengið nafnið Experience Iceland.  

Tilgangur þessarar ritgerðar er að gera viðskiptaáætlun fyrir Experience Iceland, styðja 

möguleika hugmyndarinnar með fræðilegri umfjöllun byggða á greinum fræðimanna á 

viðfangsefninu og um leið svara eftirfarandi spurningu; Er hægt að hafa áhrif á ímynd 

Íslands og ferðamannatíðni með verslun sem veitir vissa innsýn og upplifun af Íslandi sem 

áfangastað? 

Fræðilega umfjöllunin hefst í öðrum kafla þar sem farið verður yfir hugtakið ímynd og 

hvernig ímynd tengist löndum og áfangastöðum. Kaflanum lýkur svo með umfjöllun um 

ímynd Íslands í gegnum tíðina og þær breytingar sem hafa átt sér stað undanfarið ár. 

Í þriðja kafla verður lagður grundvöllur að því hvernig megi hafa áhrif á ímynd 

áfangastaðar með réttri markaðssetningu. Þar verður einnig farið í ítarlega útskýringu á 

miðaðri markaðsfærslu og þremur skrefum hennar; markaðshlutun, markaðsmiðun og 

staðfærsla. Að lokum verður greint frá hvernig nýta megi miðaða markaðsfærslu til að 

staðfæra vörumerki áfangastaðar í huga neytenda. 

Fjórði kafli fjallar um Ísland sem áfangastað og hvernig þróun hans hefur verið í gegnum 

árin. Fjallað verður um samkeppnishæfni landsins sem áfangastaðar, ferðamenn sem sækja 

landið heim og þá eiginleika sem landið býr yfir. Að lokum verður greint frá eigindlegri 

rannsókn um viðhorf erlendra aðila til Íslands og eiginleika þess. Fjallað verður um 

þátttakendur, framkvæmd rannsóknar og helstu niðurstöður. 

Í fimmta kafla verður greint frá nýjum leiðum í markaðssetningu. Fjallað verður um 

hugtakið upplifunarmarkaðssetning og greint frá þremur nýjum tegundum verslana; 

hugtakaverslun, skyndiverslun og upplifunarverslun. Í framhaldinu verður fjallað um hvernig 

hugtakið skynjunarmarkaðssetning, þjónusta í verslun og staðsetning og uppbygging verslana 

hefur áhrif á upplifun viðskiptavina. Í lokin verður greint frá því hvernig bæta megi ímynd 

áfangastaðar og um leið auka ferðamannatíðni með verslun sem er tileinkuð áfangastaðnum. 

Viðskiptaáætlanir eru viðfangsefni sjötta kafla en þar verður fjallað um mikilvægi þeirra 

fyrir fyrirtæki eða viðskiptahugmyndir til þess að ná góðum árangri. Til samanburðar verður 

greint frá þremur uppbyggingum á viðskiptaáætlunum og innihaldi þeirra. 

Í sjöunda kafla er komið að viðskiptaáætlun Experience Iceland. Þar verður farið út í 

nánari lýsingu á hugmyndinni og markaðnum sem á að herja á. Fjallað verður um fýsileika 

hugmyndarinnar og settar voru fram sölu- og fjárhagsáætlun. Að lokum verður sett fram 

framkvæmdaáætlun og greint frá lykilatriðum til árangurs. 

Umræður um niðurstöður, styrkleika og veikleika þeirra sem og fýsileika hugmyndar er 

að finna í áttunda kafla. 
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2  Ímynd 

Hugtakið ímynd (e. image) var fyrst kynnt af prófessornum Sidney Levy frá Northwestern 

University árið 1955 (Barich og Kotler, 1991). Síðan þá hefur hugtakið hlotið ýmsar 

mismunandi skilgreiningar vegna marktækra rannsókna á ímynd sem ráðist hefur verið í 

innan þó nokkurra fræðigreina, þar á meðal sálfræði, markaðsfræði og landafræði (Echtner og 

Ritchie, 2003). Markaðsfræðigeirinn talar um að ímynd sé mótuð af vitrænum og 

tilfinningalegum þáttum. Vitræni þátturinn vísar til þekkingar eða skoðunar einstaklinga á 

viðfangsefninu og tilfinningalegi þátturinn snýr að þeim tilfinningum eða tengingum sem þeir 

bera í garð þess (Baloglu og McCleary, 1999; Beerli og Martin, 2004). Samspil þessara 

tveggja þátta leiðir af sér jákvætt eða neikvætt mat á vörunni eða vörumerkinu (Beerli og 

Martin, 2004). Ímynd hefur því verið skilgreind á eftirfarandi hátt; 

Ímynd táknar samansafn skoðana, viðhorfa og upplifana sem viðkomandi 

einstaklingur eða hópur hefur á ákveðnu viðfangsefni. Viðfangsefnið getur 

verið fyrirtæki, vara, vörumerki, staður eða persóna. Þó svo að upplifunin geti 

verið rétt eða röng, raunveruleg eða ímynduð þá stjórnast og mótast hegðun af 

ímyndum
1
 (Barich og Kotler, 1991, bls. 95). 

Innan sálfræðinnar og auglýsinga- og almannatengslageirans er ímynd skilgreind svo að hún 

komi frá fyrirtækinu sjálfu og sé túlkun hagsmunaaðila á því hvernig henni sé komið til skila 

í gegnum nafn eða táknmyndir (Þórhallur Guðlaugsson, 2007). Ímynd getur verið byggð á 

staðreyndum, getgátum, viðhorfum eða jafnvel ranghugmyndum einstaklinga á viðfangsefni 

(Forsætisráðuneytið, 2008) og hefur verið skilgreind sem það sem raunverulega gerist í huga 

viðskiptavina eða viðtakenda skilaboða (Þórhallur Guðlaugsson, 2007). Mótun ímyndar og 

mælingar á henni eiga rætur að rekja til sálfræðirannsókna á huglægri myndun (e. imagery) 

(Echtner og Ritchie, 2003). Huglæg myndun er í eðli sínu leið til að tákna upplýsingar og 

hefur verið skilgreind af sálfræðingum sem „[...] ferli þar sem skynjaðar upplýsingar koma 

fram í starfræktu minni.“
2
 (MacInnis og Price, 1987, bls. 473). Huglæg skynjun er 

heildarferlið við að tákna upplýsingar í minni sem hafa fengist með hinum ýmsu skynjunum 

eða lýsandi upplýsingum (e. discursive information). Skynjunum er oft líkt við myndlíkingar 

þó svo að sjón sé ekki eina skynfærið sem veitir upplýsingar í minni. Skynjanirnar geta verið 

sjón, lykt, bragðskyn, heyrn og snerting. Þetta er andstaðan við lýsandi upplýsingar sem 

einkennast af upplýsingum um einstaka eiginleika frekar en heildareiginleika. Hugurinn 

vinnur svo úr þessum skynjunum og upplýsingum og getur þar af leiðandi kallað fram ímynd 

                                                 
1
 Þýðing höfunda. 

2
 Þýðing höfunda. 
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með heildrænni skynjun (Echtner og Ritchie, 2003; MacInnis og Price, 1987). 

2.1 Ímynd lands  

Sérhvert land hefur ákveðna ímynd (Papadopoulos og Heslop, 2002). Ein af fyrstu 

skilgreiningunum um hugtakið ímynd lands kom fram á sjónarsviðið árið 1970 þegar 

Nagashima skilgreindi hugtakið sem „[...] sú mynd, sá orðstír, sú staðalímynd sem 

viðskiptafólk og neytendur tengja við vörur í ákveðnu landi. Ímynd þessi mótast af breytum 

svo sem auðkennandi vörum, þjóðareinkennum, efnahagslegum og pólitískum bakgrunni, 

sögu og hefðum.”
3
 (Nagashima, 1970, bls. 68). Allt frá þessum tíma hafa vinsældir um 

viðfangsefnið farið sívaxandi  (Pereira, Hsu, og Kundu, 2005) og hafa ýmsir fræðimenn fylgt 

Nagashima eftir með eftirfarandi skilgreiningum; „[...] skynjun neytenda á ákveðnu landi 

myndast af tilfinningum, hugarstarfi og þeirri hvatvísi sem þeir hafa til vara og þjóðar í 

landinu.”
4
 (Pereira o.fl., 2005, bls. 103) og „[...] samansafn þeirra skoðana, hugmynda og 

áhrifa sem fólk hefur á ákveðnum stað.”
5
 (Kotler o.fl., 1993, bls. 141). 

Jafnvel þó að lönd séu vísvitandi ekki að stýra ímynd sinni er ætíð ákveðin mynd af 

landinu í huga neytenda. Þessi mynd neytenda er byggð á landfræðilegum og sögulegum 

þáttum landsins, yfirlýsingum, listum og tónlist, frægum einstaklingum og öðrum 

kennileitum (Kotler og Gertner, 2002). Þá ber að nefna að tveir einstaklingar geta haft sömu 

ímynd af landi en þó haft mismunandi viðhorf gagnvart því og kennileitum þess (Kotler o.fl., 

1993). Á undanförnum áratugum hefur samkeppni á milli landa aukist hratt og hefur ímynd 

mikil áhrif hvað varðar árangur á því sviði (Papadopoulos og Heslop, 2002). Mikilvægt er því 

fyrir lönd að hafa góða ímynd þar sem hún er líkleg til að hafa áhrif á ákvörðunarferli 

neytenda hvað varðar vörukaup, fjárfestingar og ákvörðunarstaði varðandi flutninga og 

ferðalög (Kotler og Gertner, 2002). Einnig getur góð ímynd haft áhrif á gengi, aukið 

útflutningshagnað vöru og þjónustu, veitt betri aðgang að alþjóðlegum mörkuðum og aukið 

alþjóðleg pólitísk áhrif (Forsætisráðuneytið, 2008). Rannsóknir hafa sýnt fram á að góð 

ímynd lands hefur áhrif á kauphegðun neytenda hvað varðar vöruval en samkvæmt þeim þá 

skiptir framleiðsluland vöru afar miklu máli. Vörur sem eru framleiddar í Þýskalandi, Sviss 

eða Japan eru yfirleitt álitnar hágæðavörur þar sem þessi lönd hafa þá ímynd að vera fyrsta 

flokks framleiðendur og útflytjendur á heimsmælikvarða. Á sama tíma þætti vara framleidd í 

minna þekktum löndum svo sem Myanmar eða Surinam óaðlaðandi neytendum (Kotler og 

Gertner, 2002).  

                                                 
3
 Þýðing höfunda. 

4
 Þýðing höfunda. 

5
 Þýðing höfunda. 
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Áður en hægt er að nota ímynd til að hafa áhrif á einstaklinga, er mikilvægt að skilja 

hvað hefur áhrif á ímynd lands (Baloglu og McCleary, 1999). Helstu ímyndaráhrifavaldar 

geta komið frá menntun, fjölmiðlum, ferðalögum, innflytjendum, vörukaupum og viðskiptum 

(Papadopoulos og Heslop, 2002). Oft á tíðum byggja einstaklingar einnig mat sitt á gömlum 

upplýsingum, undantekningum og áhrifum í stað staðreynda. Ímynd þeirra af landi vill því oft 

vera undir áhrifum staðalímyndar (Kotler og Gertner, 2002). Staðalímynd er byggð á 

algengustu, jákvæðu eða neikvæðu ímynd sem fólk hefur af landi sem þó getur verið ákaflega 

brengluð (Kotler o.fl., 1993). Skemmtanaiðnaðurinn hefur mikil áhrif á staðalímynd 

einstaklinga á landi (Gertner og Kotler, 2004) og er því áhrifavaldur á ímynd lands (Kotler 

o.fl., 1993), en sem dæmi má nefna ímyndarvandamál Tyrklands eftir kvikmyndina, 

Midnight Express. Eftir að myndin kom út fór ímynd landsins til hins verra og fékk á sig þá 

mynd að vera land sem bryti á mannréttindum og væri fátækt og skítugt (Kotler  o.fl., 1993). 

Erfitt getur verið að hafa áhrif á eða breyta staðalímynd þar sem einstaklingar eru gjarnir á að 

halda fast í upphaflegu skoðanir sínar (Kotler og Gertner, 2002). Í lokin má nefna að hægt er 

að hafa áhrif á ímynd lands með hagstæðustu ímyndarþróun fyrir núverandi aðstæður og 

framtíðarþarfir lands (Kavaratzis og Ashworth, 2005).  

Til eru margar mismunandi aðferðir til að mæla ímynd og er ein leið að skoða hver 

kunnugleiki og viðhorf markhópa eru (e. familiarity-favorability measurement). Sú aðferð 

felur í sér að viðmælendur eru beðnir um að svara hversu mikill kunnugleiki þeirra er um 

ákveðið land. Svarmöguleikarnir eru fimm; hef aldrei heyrt um landið, hef heyrt um landið, 

veit lítið um landið, veit þó nokkuð um landið og veit mikið um landið. Ef flestir 

viðmælendur velja fyrstu tvo svarmöguleikana, má draga þá ályktun að landið sé með mikið 

ímyndarvandamál. Þeir viðmælendur sem svara að kunnátta þeirra sé þó nokkur eða mikil eru 

þá beðnir um að lýsa viðhorfi sínu til landsins. Þá eru aftur eru fimm svarmöguleikar í boði; 

mjög neikvætt viðhorf, frekar neikvætt viðhorf, hvorki neikvætt né jákvætt viðhorf, frekar 

jákvætt viðhorf og mjög jákvætt viðhorf. Ef flestir viðmælendur velja fyrstu tvo 

svarmöguleikana er landið með alvarlegt ímyndarvandamál samkvæmt aðferðinni. Önnur leið 

til að mæla ímynd er að skoða svokallaðan merkingarfræðilegan mismun (e. semantic 

differential) þar sem viðmælendur eru beðnir um að bera kennsl á þá þætti sem þeir tengja 

við landið. Hver þáttur er svo settur í tvíhverfan mælikvarða (e. bipolar scale) með andstæðu 

sinni og viðmælendur þá beðnir um að meta hvar landið er staðsett á mælikvarðanum miðað 

við fyrrnefnda þætti (Kotler o.fl., 1993). 

Hafi land á sér neikvæða ímynd getur það verið þrautinni þyngra að bæta þann skaða 

(Kotler og Gertner, 2002). Vilji land breyta slíkri ímynd er mikilvægt að fara í ímyndarþróun, 
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draga fram og þróa styrkleika landsins og vekja athygli á þeim (Kotler o.fl., 1993). 

Mismunandi leiðir eru í boði fyrir land til að bæta ímynd þess. Hægt er vinna úr því 

vandamáli sem leiddi til neikvæðu ímyndarinnar eða viðurkenna vandamálið og reyna að 

breyta því yfir í eitthvað jákvætt. Þar að auki getur land vakið athygli á þeim átrúnaðargoðum 

(e. icon marketing) sem landið hefur og markaðssett sig undir þeirra nafni. Til að bæta 

neikvæða ímynd eða hafa áhrif á núverandi ímynd sína, getur land einnig notast við 

svokallaða ímyndarstjórnun (e. strategic image management). Ímyndarstjórnun er það ferli 

sem felst í því að rannsaka ímynd lands, staðfæra kosti þess til að styðja við núverandi ímynd 

eða skapa nýja og miðla til markhóps. Kjósi land að fara í slíka ímyndarstjórnun þurfa þau að 

hafa í huga fimm viðmið eigi ímyndin að skila árangri, en áhrifamikil ímynd á að vera 

raunveruleg, trúverðug, einföld, hrífandi og aðgreinandi (Gertner og Kotler, 2004; Kotler 

o.fl., 1993). 

2.2 Ímynd áfangastaðar 

Á síðustu 50 árum hefur gífurlegur vöxtur átt sér stað í ferðamálaiðnaðinum. Fleiri 

áfangastaðir eru í boði og því fjölgar valkostum fyrir neytendur. Þetta hefur leitt til þess að 

markaðsfræðingar eru sífellt að þróa nýjar leiðir til að hafa áhrif á ákvörðunarferli neytenda 

(Echtner og Ritchie, 2003). Samkvæmt Crompton o.fl. (1992) má þróa samkeppnishæfa stöðu 

áfangastaðar með því að miðla hagstæðri ímynd áfangastaðarins til mögulegra ferðamanna í 

settum markhóp. 

Ímynd áfangastaða er tiltölulega ný viðbót við rannsóknir á ferðamálum (Echtner og 

Ritchie, 2003). Samkvæmt Buhalis (2000) er áfangastaður vel skilgreint landfræðilegt svæði 

svo sem land, eyja eða bær. Áfangastaður getur einnig verið skynjuð heildarhugmynd 

einstaklinga sem ræðst af ferðaáætlun þeirra, menningarlegum bakgrunni, tilgangi með 

heimsókn, menntunarstigi og fyrri reynslu. Ímynd áfangastaða er því samansafn þeirra 

skoðana, hugmynda, áhrifa (Echtner og Ritchie, 2003), þekkingar og fordóma sem 

einstaklingur eða hópur einstaklinga hefur á áfangastaðnum (Baloglu og McCleary, 1999).  

Ímynd áfangastaðar getur verið byggð á bæði einkennandi þáttum (e. attribute-based 

components) og heildarþáttum (e. holistic component). Sýnileg eða mælanleg einkenni 

áfangastaðar svo sem landslag, kennileiti, gististaðir og verðlag jafnt sem óhlutstæð, 

óáþreifanleg einkenni svo sem vingjarnleiki, öryggi og andrúmsloft geta einnig mótað ímynd 

þess. Þar að auki getur ímynd áfangastaðar endurspeglað ákveðin blæ eða sálfræðileg 

einkenni sem einstaklingar mynda með sér eins og þegar rómantík er tengd við París eða 

dulúð við Nepal (Echtner og Ritchie, 2003). 
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Ímynd áfangastaða er sterkur áhrifavaldur í ákvörðunartöku neytenda (Beerli og Martin, 

2004; Kotler og Gertner, 2002; Kotler o.fl., 1993) en rannsóknir sýna að fólk velur frekar að 

ferðast til þeirra áfangastaða sem búa yfir sterkri og jákvæðri ímynd (Echtner og Ritchie, 

2003). Þetta getur stafað af því að ferðamenn hafa takmarkaða vitneskju um þá áfangastaði 

sem þeir hafa ekki ferðast til og velja því þá staði sem vekja upp jákvæðar og kunnuglegar 

ímyndir í huga þeirra (Beerli og Martin, 2004). Ímynd getur orðið fyrir áhrifum af þeim 

væntingum sem tilvonandi ferðamenn þróa með sér áður en þeir sækja landið heim (Buhalis, 

2000). Rannsóknir sýna að ímyndarferli tilvonandi ferðamanns hefst um leið og hann byrjar 

að skipuleggja ferðalag sitt og hættir ekki fyrr en hann hefur yfirgefið áfangastaðinn (Baloglu 

og McCleary, 1999). Samkvæmt Echtner og Ritchie (2003) eru sjö stig upplifunar hvað 

varðar ferðalag;  

1. Samansafn hugrænnar ímyndar um upplifanir ferðalaga 

2. Breyting ímyndar með auknum upplýsingum 

3. Ákvörðun tekin um áfangastað 

4. Ferðalag til áfangastaðar 

5. Dvöl á áfangastað 

6. Heimferð 

7. Breyting ímyndar byggð á upplifun áfangastaðar  

Í ferlinu má finna þrjú stig þar sem ímynd er mótuð; í stigi eitt, tvö og sjö. Í fyrstu 

tveimur stigunum er ímynd áfangastaðar mótuð af annars flokks heimildum, svo sem 

fjölmiðlum, vinum og vandamönnum, ferðabæklingum og af ferðaskrifstofum. Ímyndin 

breytist síðan eftir að persónuleg upplifun hefur átt sér stað í stigi sjö (Echtner og Ritchie, 

2003). Heildarupplifun ferðamanna af áfangastað samanstendur af mismunandi þáttum á borð 

við leigubílstjóra, hótel, þjóna, söfn, leikhús, strendur og skemmtigarða sem móta svo ímynd 

þeirra á staðnum eftir heimsóknina (Buhalis, 2000). Rannsókn Baloglu og McCleary (1999) 

leiddi í ljós að ráðleggingar frá vinum og vandamönnum (e. word of mouth) hafa mestu 

áhrifin á ákvörðun einstaklinga hvað varðar val á áfangastað. Ánægjuleg reynsla ferðamanna 

hefur því mikil áhrif á þróun jákvæðrar ímyndar fyrir einstaklinga sem ekki hafa sótt landið 

heim. 

Eins og áður kom fram er mikil samkeppni á meðal áfangastaða í heiminum (Buhalis, 

2000) og því er mikilvægt fyrir áfangastaði að markaðssetja sig fyrir markhópi sínum á 

árangursríkan hátt. Til þess þarf áfangastaðurinn að vera fráskilinn öðrum eða staðfærður á 
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jákvæðan hátt í huga ferðamanna. Lykilatriði í þessari staðfærslu er sköpun og stjórnun á 

auðkennandi og aðlaðandi skynjun eða ímynd á áfangastaðnum (Echtner og Ritchie, 2003). 

2.3 Ímynd Íslands 

Í skýrslu Forsætisráðuneytis (2008) kemur fram; „Ímynd Íslands má skilgreina sem samsafn 

viðhorfa, tilfinninga og upplifana sem Íslendingar sjálfir og aðrir hafa um land og þjóð.“ (bls. 

4). Ímynd Íslands hefur í gegnum tíðina verið almennt jákvæð og er byggð fyrst og fremst á 

upplifun af náttúru (Forsætisráðuneytið, 2008). Hins vegar hafa komið upp einstaka atvik 

sem þykja skaðleg fyrir orðspor landsins. Sem dæmi má nefna Þorskastríðið sem hafði 

neikvæð áhrif á milliríkjasamband Íslands og Bretlands (Guðmundur J. Guðmundsson, 2006), 

hvalveiðar Íslendinga sem hafa skapað frekar neikvætt viðhorf til landsins (ParX 

viðskiptaráðgjöf IBM., 2007) og bankahrunið árið 2008 sem skapaði verulega neikvætt umtal 

um Ísland erlendis. Ferðamálastofa og Útflutningsráð fengu ParX viðskiptaráðgjöf IBM til að 

rannsaka viðhorf íbúa Bretlands, Þýskalands og Danmörku til Íslands. Viðhorfsrannsóknin 

var framkvæmd árið 2009. Í heildina litið versnaði viðhorf til landsins en niðurstöður sýndu 

að 7-21% töldu að viðhorf þeirra hafði versnað í kjölfar efnahagsástandsins. Aftur á móti var 

viðhorf til Íslands sem áfangastaðar óbreytt og þeir sem höfðu sótt landið heim og höfðu 

áhuga á því voru almennt jákvæðari en aðrir (ParX viðskiptaráðgjöf IBM., 2009).  

Þrátt fyrir ýmsa hnökra á ímynd Íslands og slæmt umtal í gegnum tíðina hefur það ekki 

skaðað ferðamennsku til landsins því samkvæmt Ferðamálastofu hefur árleg aukning erlendra 

ferðamanna til Íslands verið 5,3% milli ára að jafnaði síðastliðin tíu ár (Ferðamálastofa, 

2011). Mikil bjartsýni ríkti því um ferðaárið 2010 og allt stefndi í að árið myndi jafnvel verða 

hið stærsta frá upphafi (Ólöf Ýrr Atladóttir, 2010). Eldgosið í Eyjafjallajökli sem hófst 

aðfaranótt 14. apríl 2010 setti þó alvarlegt strik í reikninginn. Gríðarlegt öskufall varð af 

völdum gossins sem fljótlega leiddi til mikillar röskunar á flugi um alla Evrópu og 

ferðamannaiðnaðurinn tapaði milljörðum („Saga eldgossins“, 2010). Bókanir á flugi til 

Íslands hættu að berast og mikið var um afbókanir á flugferðum sem voru bókaðar marga 

mánuði fram í tímann. Þetta leiddi til 22% fækkunar í komu ferðamanna í aprílmánuði miðað 

við árið 2009. Þessar afleiðingar hefðu getað leitt til 20% fækkunar ferðamanna á 

ársgrundvelli og 40 milljarða króna tapi á gjaldeyristekjum. Snögg viðbrögð ríkisins og 

samstarfsaðila leiddu þó til annarrar niðurstöðu (Þingskjal 649, 2010-2011). Ákveðið var að 

ráðast í snarpt markaðsátak frá miðjum maí og fram í júlí 2010 sem fékk nafnið Inspired by 

Iceland. Átakið var samstarfsverkefni milli Icelandair, Reykjavíkurborgar, Iceland Express, 

Íslandsstofu, Samtökum ferðaþjónustunnar og markaðsstofum landshluta. Átakinu var ætlað 
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að draga úr neikvæðum áhrifum vegna gossins, styrkja ímynd landsins og skapa tækifæri úr 

þeirri umfjöllun sem Ísland fékk á erlendum vettvangi. Áhersla var lögð á Ísland sem 

áfangastað og öllu því sem landið hefur upp á að bjóða ásamt því að reyna að hvetja til 

bókana til að lágmarka það tjón sem landið stefndi í (Utanríkisráðuneytið, 2010). Átakið 

sýndi sig og sannaði því niðurstöður sýndu aðeins 0,6% fækkun ferðamanna yfir 

sumarmánuðina miðað við árið 2009 (Þingskjal 649, 2010-2011). Vegna góðs gengis hélt 

átakið áfram fram í desember sem bjargaði ferðaárinu 2010, því þó svo að ferðamönnum til 

landsins hafi fækkað hlutfallslega miðað við þá stöðugu 5,3% hækkun sem hefur verið á milli 

ára, þá varð ekki lækkun yfir árið í heildsinni heldur 0,2% hækkun frá árinu áður („Álíka 

margir“, 2011). 

Þrátt fyrir að átakið Inspired by Iceland hafi staðið sig með eindæmum vel má þó áætla 

að aðrar minni landkynningar hafi einnig haft áhrif á velgengni ferðaársins 2010. Haldin var 

heimssýning í Sjanghæ frá 1. maí til 31. október þar sem Ísland var með kynningarskála 

(„Þátttaka Íslands“, e.d.) og í júní var haldin landkynning í Belgíu á vegum Útflutningsráðs 

og Ferðamálastofu um stöðu ferðamála á Íslandi (Iðnaðarráðuneytið, 2010). Til að mæla 

árangur markaðsátaksins Inspired by Iceland var gerð tveggja spurninga viðhorfsrannsókn 

sem framkvæmd var tvívegis árið 2010, um miðjan maí og í ágúst. Spurningarnar voru 

hversu jákvæð(ur) ertu gagnvart Íslandi sem áfangastað? og hversu líklegt er að þú munir 

ferðast til Íslands í framtíðinni? Rannsóknin var lögð fyrir í þremur löndum, Bretlandi, 

Danmörku og Þýskalandi og til samanburðar var höfð viðhorfsrannsókn sem gerð var árið 

2009 á sömu mörkuðum (Þingskjal 649, 2010-2011). Niðurstöður úr rannsóknunum þremur 

má sjá á myndum 2-1 og 2-2.  

 
Mynd 2-1. Samanburður á niðurstöðum viðhorfsrannsókna 2009, maí 2010 og ágúst 2010 (Þingskjal 649, 2010-

2011). 
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Eins og sjá má eru heildarniðurstöðurnar úr rannsókninni jákvæðar fyrir íslenska 

ferðaþjónustu. Viðhorf til Íslands sem áfangastaðar er gott en sjá má að eldgosið hafði mikil 

áhrif á viðhorf landanna þriggja sem þó fór batnandi með landkynningunni. Viðhorf 

Þjóðverja hækkaði frá árinu 2009 en annars eru Danir jákvæðastir og Bretar neikvæðastir 

(Þingskjal 649, 2010-2011). 

 

 
Mynd 2-2. Samanburður á niðurstöðum viðhorfsrannsókna 2009, maí 2010 og ágúst 2010 (Þingskjal 649, 2010-

2011). 

Hlutfallslega flestir Danir telja líklegt að þeir muni ferðast til Íslands í framtíðinni en fæstir 

Bretar. Áhugavert er þó að líkur Þjóðverja til að sækja landið heim hafa farið stigvaxandi frá 

árinu 2009 þrátt fyrir eldgos. Danir og Bretar sýndu minni áhuga á að ferðast til landsins í 

maí 2010 sem þó batnaði eftir markaðsátak. Þrátt fyrir batnandi viðhorf mátti sjá örlítinn mun 

til hins verra miðað við niðurstöður rannsóknar árið 2009. Viðhorf til Íslands sem 

áfangastaðar eru því svipuð ef ekki betri en fyrir gos, en þó er núverandi staða viðkvæm og 

full ástæða til þess að halda landkynningu áfram. Samkvæmt Katrínu Júlíusdóttur, 

Iðnaðarráðherra, er mikilvægt að nýta þau ýmsu verðmæti sem átakið Inspired by Iceland 

skapaði og viðhalda árangrinum með áframhaldandi landkynningu á árinu 2011 (Þingskjal 

649, 2010-2011). 

3  Markaðssetning  

Markaðssetning (e. marketing) snýst um að koma til móts við þarfir neytanda á hagkvæman 

hátt. Margir halda að markaðssetning snúist aðeins um að selja og auglýsa vöru en það er 

aðeins toppurinn á ísjakanum. Ef markaðsfræðingum tekst að skilja neytendur og framleiða 

vörur fyrir þá, verðleggja þær, dreifa og auglýsa á sem hagkvæmastan máta, munu þessar 
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vörur seljast auðveldlega (Kotler og Armstrong, 2006; Kotler og Keller, 2009). Peter Drucker 

skilgreinir markaðssetningu á þennan hátt; 

Það mun alltaf vera þörf fyrir sölu en markmiðið er að gera söluáherslu óþarfa. 

Með markaðssetningu er markmiðið að þekkja og skilja neytendur sína það vel 

að varan eða þjónustan okkar henti þeim og selji sig sjálf. Allt sem þarf er 

neytandi sem er viljugur að kaupa og þá þarf aðeins að sjá til þess að varan eða 

þjónustan sé til staðar
6
 (Kotler og Keller, 2009, bls. 45). 

Markaðssetningarferlið snýst um að búa til virði fyrir neytendur og byggja upp sterkt 

viðskiptasamband sem á sama tíma leiðir til hagnaðar fyrir fyrirtækið (Kotler og Armstrong, 

2006). Markaðsfræðin hefur verið nýtt til þess að aðgreina vörur frá samkeppnisaðilum með 

svokallaðri vörumerkjaþróun (e. branding) sem er það ferli að veita vörum og þjónustu þann 

mátt að hafa auðkenni (Kotler og Keller, 2009). Vörumerki er skilgreint sem það nafn, 

hugtak, hönnun, tákn eða annað einkenni fyrirhugað til að aðgreina vöru eða þjónustu 

seljanda frá samkeppnisaðilum (American Marketing Association, e.d.a). Vörumerki kalla 

fram trú, tilfinningar og hegðun og hafa félagslegt og tilfinningalegt gildi fyrir einstaklinginn 

sem getur því aukið eða dregið úr skynjuðu virði vörunnar (Kotler og Gertner, 2002). 

Vörumerki er eitthvað sem býr í huga einstaklinga (Keller, 2003) og því er mikilvægt að 

skapa vörumerki og vekja athygli á því hjá neytendum með markaðssetningu. Til þess má 

notast við miðaða markaðsfærslu sem gegnir því hlutverki að staðfæra vörumerki í huga 

neytenda með það markmið að hámarka ávinning (Kotler og Keller, 2009).  

3.1 Miðuð markaðsfærsla  

Að mæta þörfum allra neytenda á markaðnum er ekki mögulegt (Kotler og Armstrong, 2006; 

Kotler og Keller, 2009) þar sem neytendur eru afar mismunandi og með ólíkar þarfir (Kotler 

og Armstrong, 2006; Þórhallur Guðlaugsson, 2007). Miðuð markaðsfærsla (e. target 

marketing) er það ferli að hluta niður markaðinn (e. segmentation), velja þann markað sem 

hentar hvað best (e. targeting) og staðfæra vöruna, ímyndina eða vörumerkið í huga 

markhóps með réttum markaðsaðgerðum (e. positioning) (Kotler og Armstrong, 2006; Kotler 

og Keller, 2009). Samkvæmt Kotler og Keller (2009) skilar miðuð markaðsfærsla mun meiri 

ávinningi en fjöldamarkaðssetning (e. mass marketing) þar sem oft er hægt er að hagræða 

markaðsaðgerðum betur. Á eftirfarandi mynd má sjá betur ferli miðaðrar markaðsfærslu. 

                                                 
6
 Þýðing höfunda. 
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Mynd 3-1. Miðuð markaðsfærsla (Þórhallur Guðlaugsson, 2007). 

3.1.1  Markaðshlutun  

Markaðshlutun (e. market segmentation) er fyrsta skrefið í miðaðri markaðsfærslu og er það 

ferli að hluta niður heildarmarkaðinn eftir svipuðum einstaklingum. Hver hluti inniheldur því 

neytendur sem bregðast við markaðsaðgerðum á svipaðan hátt. Hægt er að hluta niður 

neytendur eftir mismunandi breytum svo sem landræðilegum, lýðfræðilegum, sálfræðilegum 

og eftir hegðun (Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 2008; Solomon, Bamossy, 

Askegaard og Hogg, 2010). Samkvæmt Solomon o.fl. (2010) er gjarnan notast við 

lýðfræðilegar breytur svo sem aldur, kyn, tekjur eða þjóðerni. Framkvæmd markaðshlutunar 

innifelur í sér þrjú stig; könnunarstig, greiningarstig og lýsingarstig. Á könnunarstigi er 

fengin innsýn inn í hegðun og viðhorf einstaklinga og áhersla lögð á að finna þætti sem 

hvetur þá eða höfðar til þeirra. Á næsta stigi, eða á greiningarstigi, eru síðan framkvæmdar 

þær greiningar sem nauðsynlegar eru til að mynda samstæðan markhóp. Lokastigið er 

lýsingarstig, en þar er gert grein fyrir hverjum markhóp, hvað einkennir hann og hvað gerir 

hann sérstakan (Þórhallur Guðlaugsson, 2007). 

3.1.2  Markaðsmiðun 

Þegar búið er að hluta markaðinn niður þá hefst ferli markaðsmiðunar (e. targeting 

marketing). Þar er hver og einn markaðshlutur metinn eftir því hversu aðlaðandi hann er og 

ákveðið hversu marga og hvaða hluta á að miða að og hefja markaðsaðgerðir á (Kotler og 

Armstrong, 2006; Kotler og Keller, 2009). Þegar ákvörðun um markaðshluta er tekin þarf að 

hafa þrennt í huga; stærð hans og mögulegan vöxt í framtíðinni, hversu aðlaðandi hann er og 

hvort fyrirtækið sé í stakk búið til að herja á valdan markað. Einnig verður að hafa í huga að 

sá markaðshlutur sem er hvað stærstur og með mestu vaxtarmöguleikana er ekki endilega 

alltaf sá rétti, heldur þarf að vega og meta hvern valkost með fyrirtækið í huga. Markaðshluti 

Markaðshlutun 

Gera grein fyrir markaðshlutum 

Markaðsmiðun 

Velja þann markhóp sem þjóna á 

Staðfærsla 

Samval söluráða fyrir hvern markhóp 
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er árangursríkur ef hann er mælanlegur (e. measureable) og ef hægt er að mæla fjölda 

einstaklinga í honum og hver kaupmáttur þeirra er. Einnig þarf hann að vera umtalsverður (e. 

substantial) og í senn aðgengilegur (e. accessible), svo að auðvelt sé að nálgast hann og 

þjóna. Í lokin þarf árangursríkur markaðshluti að vera aðgreinandi (e. differentiable) og 

raunhæfur (e. actionable) (Kotler o.fl., 2008). 

3.1.3  Staðfærsla  

Þegar val á markaðshlut hefur farið fram þarf að ákveða hvaða stefnumörkun eða 

aðferðafræði skuli beita á valdann markhóp (Kotler o.fl., 2008). Staðfærsla (e. market 

positioning) er það ferli að aðgreina til dæmis eina vöru frá annarri, svo að hún eigi skýran, 

aðgreindan og aðlaðandi stað í huga neytenda (Kotler og Armstrong, 2006). Samkvæmt 

Crompton o.fl. (1992) felur staðfærsla í sér að greina skynjun mögulegra ferðamanna á 

einkennum áfangastaðarins og bera hana saman við skynjun þeirra á einkennum 

samkeppnisáfangastaða. Næst er lögð áhersla á þau einkenni sem aðgreina áfangastaðinn frá 

keppinautum sínum og eru markaðsaðgerðir mótaðar eftir þeim. Til að ná sem skýrustu 

ímynd markhóps á áfangastaðnum er ráðlagt að leggja áherslu á færri einkenni heldur en 

fleiri (Crompton o.fl., 1992). Staðfærsla er því ekki það ferli að skapa eitthvað nýtt í huga 

neytenda, heldur að hagræða því sem til er og bæta þá tengingu sem nú þegar er til staðar 

(Ries og Trout, 2001). Mikilvægt er að allar markaðsaðgerðir miðist við að koma tiltekinni 

staðfærslu til skila í huga neytenda svo að hann geti mótað vissa ímynd í huga sér (Þórhallur 

Guðlaugsson, 2007). Hafa ber í huga að staðfærsla er afar mikilvægt ferli því ef ekki er farið 

rétt að henni er auðvelt að rugla markaðinn (Kotler og Keller, 2009), en er hægt að staðfæra 

vörumerki áfangastaðar í huga neytenda? 

3.2 Markaðssetning áfangastaðar 

Stöðug aukning í samkeppni á milli áfangastaða hefur leitt til þess að sífellt fleiri áfangastaðir 

eru farnir að markaðssetja sig (Buhalis, 2000) með það markmið að vekja athygli og jákvæða 

ímynd á staðnum (Keller, 2003). Áfangastaðir verða því að staðfæra sig á jákvæðan hátt í 

huga ferðamanna (Echtner og Ritchie, 2003) og hefja vörumerkjaþróun ætli þeir að laða að 

sér ferðamenn (Buhalis, 2000; Kotler og Gertner, 2002). Kotler og Keller (2009) styðja þá 

kenningu með því að segja að nota megi vörumerkjaþróun fyrir alla þá hluti sem 

einstaklingur hefur valkost um, hvort sem um er að ræða vöru, þjónustu, verslun, manneskju, 

stofnun eða áfangastað. Samkvæmt Buhalis (2000) er hægt að skilgreina áfangastað sem 
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samansafn eða vörumerki þeirrar vöru, þjónustu og heildarupplifunar sem áfangastaðurinn 

býður upp á.  

Mikilvægt er að áfangastaðir ákveði ekki einungis hversu marga ferðamenn þeir vilja fá 

til sín heldur líka hvernig ferðamenn. Kostnaðarsamt er fyrir áfangastaði að reyna að ná til 

allra ferðamanna. Áfangastaðir, líkt og fyrirtæki, þurfa því að fara í gegnum ferli miðaðrar 

markaðssetningar til að ákveða hvaða markhóp eða markhópum þeir vilja þjóna (Kotler o.fl., 

1993) en mismunandi áfangastaðir laða að sér mismunandi ferðamenn. Hægt er að hluta 

niður ferðamannamarkaðinn eftir þeim kennileitum sem ferðamenn sækjast eftir svo sem 

náttúrufegurð, veðurfari, menningu og sögu, landshlutum og árstíðum (Kotler og Gertner, 

2002). Til eru tvær leiðir eru til fyrir áfangastaði til að skilgreina markhóp sinn Hægt er að 

safna upplýsingum frá núverandi ferðamönnum; Hvaðan koma þeir? Hvers vegna völdu þeir 

þennan áfangastað? Hversu ánægðir eru þeir með hann? Einnig er hægt að greina þau 

kennileiti sem áfangastaðurinn býr yfir og aðgreina þá ferðamenn sem ef til vill hefðu áhuga 

á slíku. Þegar markhópur hefur verið valinn er mikilvægt að komast að því hvernig megi 

nálgast hann með markaðsaðgerðum (Kotler o.fl., 1993) en að þróa réttar markaðsaðgerðir fer 

eftir gerð áfangastaðar, markhópi og ýmsum þáttum hvað varðar ytra umhverfi hans (Buhalis, 

2000).  

4  Ísland sem áfangastaður 

Áfangastaðurinn Ísland er ennþá fremur ungur ferðamannastaður en fram á 20. öld voru 

fátíðar ferðir erlendra ferðamanna til landsins. Það má segja að lok seinni 

heimsstyrjaldarinnar marki tímamót í íslenskri ferðasögu, en eftir hana hófst uppbygging 

ferðaþjónustunnar og reglubundið millilandaflug. Þetta leiddi til þess að fjöldi ferðamanna 

þrefaldaðist á tímabilinu 1945 til 1960 (Samgönguráðuneytið, 2004) og svo sýndu töluleg 

gögn frá rannsóknum Hagfræðistofnunar að meðalfjölgun erlendra ferðamanna til Íslands var 

um 6% á ári, frá árinu 1960 (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2004). Fjöldi ferðamanna 

hefur því farið vaxandi síðustu ár en nýjasta skýrsla Ferðamálastofu (2011) greinir frá því að 

árleg aukning ferðamanna til Íslands hefur verið að meðaltali 5,3% milli ára, síðastliðin tíu ár. 

Þar að auki er Ísland titlað með heitustu áfangastöðum árið 2011 (Pressan, 2010) og nú þegar 

má sjá aukningu í komu ferðamanna á milli ára (Iðnaðarráðuneytið, 2011). 

Alþjóðaefnahagsráðið, World Economic Forum (WEF) metur samkeppnishæfni þjóða og 

frá árinu 2007 hefur ráðið einnig mælt samkeppnisstöðu landa í ferðaþjónustu í heiminum. 

Þessi mæling nefnist Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) og árlega er gefin út 
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skýrsla um niðurstöður. Í byrjun árs 2011 kom út fjórða útgáfa þessarar skýrslu en það er afar 

ánægjulegt að sjá hversu vel Ísland stendur þrátt fyrir hina ýmsu hnekki sem landið hefur 

beðið. Í þetta sinn voru 139 hagkerfi tekin fyrir úr öllum heimshlutum sem samsvarar 98% af 

vergri þjóðarframleiðslu í heiminum. Samkvæmt útreikningum raðast Ísland í 8. sæti á meðal 

Evrópuþjóða en í 11. sæti á heimslistanum. Áhugavert er að skoða þessar niðurstöður í 

samanburði við fyrri skýrslu TTCI frá árinu 2009 en þá raðaðist Ísland í 11. sæti á meðal 

Evrópuþjóða en í 16. sæti á heimslistanum. Samkeppnishæfni Íslands sem áfangastaðar er því 

að aukast og við nánari útlistun á greiningum WEF fyrir Ísland má sjá að landið fær góða 

einkunn fyrir öryggismál og upplýsinga- og tæknimál en er einnig í 3. sæti fyrir mannauðs- 

og menntamál (Blanke og Chiesa, 2011). 

Þegar skoðað er hvaða ferðamenn það eru sem sækja Ísland heim þá má sjá nýlega 

lýsingu Iðnaðarráðuneytisins (e.d.) á hinum dæmigerða erlenda ferðamanni á Íslandi, en 

samkvæmt því eru það rúmlega fertug bresk hjón sem koma barnlaus í frí í ágúst og dvelja í 

10 daga. Þessi skilgreining er byggð á tölfræðilegum niðurstöðum sem Ferðamálastofa gefur 

út árlega um íslenska ferðaþjónustu og ferðamennina sem sækja landið heim 

(Iðnaðarráðuneytið, e.d.). Helstu niðurstöður úr nýjustu skýrslu Ferðamálastofu (2011) greina 

frá því að langflestir ferðamenn koma til landsins á sumartíma í frí. Ef um ræðir ferðamenn á 

vetrartíma eru hlutfallslega fleiri að koma vegna viðskipta eða vinnu. Þá er það yfirleitt fólk í 

kringum fertugsaldur sem ferðast til Íslands og hlutfallslega fáir ferðast með börn. Þessar 

niðurstöður hafa engum breytingum tekið ef marka má skýrslu Ferðamálastofu frá árinu áður 

(Ferðamálastofa, 2010). 

Við val á Íslandi sem áfangastað nefna flestir náttúruna sem aðal aðdráttaraflið, enda er 

lögð mikil áhersla á náttúru landsins í landkynningum (Ferðamálastofa, 2010). Einnig má 

nefna að umræður um Ísland í netheimum fjalla yfirleitt um náttúru landsins og er þá helst 

talað um; Bláa Lónið, Þingvelli, norðurljósin, Jökulsárlón, Gullfoss og Geysi og jöklaferðir 

(www.tripAdvisor.com, www.visiticeland.com, www.virtualtourist.com). Margar rannsóknir 

sýna að náttúra og náttúruöfl Íslands eru það sem dregur ferðamenn einna helst til landsins. 

Því hafði Eldgosið í Eyjafjallajökli ekki alfarið slæm áhrif þar sem mörgum ferðamönnum 

þótti þessi viðburður gera Ísland enn meira spennandi og komu gagngert til að forvitnast um 

aðstæður. Þessar niðurstöður birtust í rannsókn Karls Benediktssonar landfræðings sem 

framkvæmd var sumarið 2010 á ferðamönnum sem komu til Íslands þrátt fyrir eldgos og 

flugtafir (Alkemistinn, 2010). Niðurstöður úr rafrænni könnun, sem gerð var árið 2007, sýndu 

aftur á móti að meginákvörðunarþættir þess að ferðast til landsins voru íslensk menning og 
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saga (Ólöf Ýrr Atladóttir, 2008). Út frá þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að bæði 

menning og saga séu veigamikið aðdráttarafl til Íslands. 

Áhugavert er að sjá hvers konar afþreyingu ferðamenn sækja í, en samkvæmt 

Ferðamálastofu (2011) hefur náttúrutengd afþreying verið vinsæl síðustu ár. Sumarið 2010 

nýttu margir ferðamenn sér þá fjölbreyttu afþreyingu sem er í boði á Íslandi, sem dæmi má 

nefna náttúru- og hvalaskoðanir, fjallgönguferðir, bátsferðir og eins og áður var nefnt 

eldfjallaferðir. Þar að auki var hefðbundin afþreying vinsæl svo sem sund, jarðböð og hvers 

konar menningartengd afþreying (Ferðamálastofa, 2011). Þegar litið er á hvaðan upplýsingar 

um Ísland eru fengnar þá nefna langflestir ferðamenn Internetið, en þess má geta að fjöldi 

þeirra sem fá upplýsingar sínar um Ísland á Internetinu hefur tvöfaldast á síðustu tíu árum. Þá 

standa ferðahandbækur enn fyrir sínu og umtal frá vinum og ættingjum vegur mikið við 

upplýsingagjöf (Ferðamálastofa, 2010).  

4.1 Eigindleg rannsókn 

Framkvæmd var eigindleg rannsókn með það markmið að rannsaka viðhorf erlendra aðila til 

Íslands sem áfangastaðar, menningu landsins og þjóð, sem og íslenskra vara, til dæmis 

hönnun, matvöru og tónlistar. Þar sem engin fyrri gögn fundust um efnið var ákveðið að 

notast við eigindlega rannsókn í stað megindlegrar, en samkvæmt Morse skal nota eigindlega 

rannsókn þegar skortur er á kenningum eða fyrri rannsóknum um efnið (Creswell, 2009). Þar 

að auki getur reynst erfitt að nálgast ferðamenn í miklu magni og viðfangsefnið krefst opinna 

spurninga í stað lokaðra þar sem um viðhorf og álit viðmælenda er að ræða. Rannsóknin var 

framkvæmd í tveimur hlutum, annars vegar með rýnihópi
7
 þann 27. mars 2011 og hins vegar 

með viðtölum við ferðamenn
8
 þann 6. maí 2011.  

Þátttakendur og framkvæmd 

Í fyrri hluta rannsóknar var settur saman rýnihópur sem samanstóð af tíu erlendum 

skiptinemum við Háskólann í Reykjavík, búsettum á Íslandi. Viðmælendur voru á aldrinum 

22 til 28 ára, níu karlmenn og einn kvenmaður. Fimm viðmælendur voru frá Spáni, tveir frá 

Þýskalandi, einn frá Bandaríkjunum, einn frá Hollandi og einn frá Póllandi. Þrátt fyrir að 

viðmælendur væru ekki ferðamenn á Íslandi var ákveðið að ræða við þá þar sem 

rannsakendur töldu að þeir hefðu kynnt sér landið vel og fengið meiri reynslu af íslenskum 

                                                 
7
 Ítarlegri gögn af niðurstöðum úr rýnihóp má finna í viðauka A. 

8
 Ítarlegri gögn af niðurstöðum úr viðtölum við ferðamenn má finna í viðauka B. 
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vörum en hinn almenni ferðamaður. Rannsakendur tóku mið af 12 spurningum við stjórn 

umræðu og tók ferlið um eina klukkustund.  

Til þess að fá markvissari niðurstöður um viðhorf ferðamanna var ákveðið að ræða einnig 

við erlenda ferðamenn í miðbæ Reykjavíkur. Við val á viðmælendum var haft í huga aldur 

þeirra og kyn. Viðmælendur voru sex talsins á aldrinum 28 til 62 ára, fjórir karlmenn og tveir 

kvenmenn. Þrír viðmælendur voru frá Svíþjóð, tveir frá Hollandi og einn frá Kanada. Í 

viðtölunum var farið yfir sex spurningar og tók hvert viðtal að meðaltali um þrjár mínútur.  

Niðurstöður 

Niðurstöður rýnihóps leiddu í ljós að áður en viðmælendur ferðuðust til Íslands vissu þeir 

lítið sem ekkert um landið. Flestir höfðu einungis heyrt um eldgosið í Eyjafjallajökli og um 

Bláa Lónið. Að þeirra mati er helsti kostur Íslands náttúra landsins og töldu þeir jafnframt að 

ef Ísland markaðssetti náttúru sína frekar myndi það hafa jákvæð áhrif á áhuga ferðamanna 

um áfangastaðinn Ísland. „Mín skoðun er sú að Ísland eigi að markaðssetja náttúru sína enn 

frekar fyrir ferðamenn.” (Carlos Fernandez Asensio frá Spáni munnleg heimild, 27. mars 

2011). Í heildina á litið líkaði viðmælendum vel við íslensku þjóðina sem og menningu 

hennar, en mörgum þótti sundlaugarmenning Íslendinga afar áhugaverð. Hvað varðar 

íslenskar vörur voru viðmælendur sammála um að Ísland þyrfti að vekja meiri athygli á 

íslenskri tónlist og þeirri menningu sem snýr að henni. „Ég elska íslenska tónlist. [...] Hér er 

svo mikil tónlistarmenning, fríir tónleikar og fjöldinn allur af minni tónlistarhátíðum. [...] 

Fleiri ástæður til að koma hingað eru menningin, afþreying og hátíðir.” (Patrick Koch frá 

Þýskalandi munnleg heimild, 27. mars 2011). Viðmælendur höfðu allir prófað íslenska 

matvöru af einhverju tagi. Engum þótti hákarlinn né þorramaturinn góður en flestir voru 

hrifnir af vörum eins og íslensku sælgæti, skyri, laxi, lambakjöti og íslensku áfengi, þá 

sérstaklega Brennivíni og Ópal snaffs. Allir viðmælendur töldu það líklegt að þeir myndu 

versla ofangreinda matvöru ef þeim byðist að gera svo í heimalandi sínu.  

Viðtölin leiddu í ljós að afar mismunandi ástæður voru fyrir komu viðmælenda. Hins 

vegar höfðu allir skoðað landið og auðkenni þess að einhverju leyti og höfðu þeir allir orð á 

hrifningu sinni af náttúru landsins. Þegar viðmælendur voru spurðir út í íslenskar vörur höfðu 

flestir einungis heyrt af eða keypt sér ullarpeysu. Viðmælendur voru beðnir um að lýsa 

Íslandi í nokkrum orðum; „[Ísland er] heitt að innan og kalt á yfirborðinu.“
9
 (Ake Johanson 

frá Svíþjóð munnleg heimild, 6. maí 2011) og „[Ísland er] land mótstöðu, harðgerðrar náttúru 
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og hlýju.“
10

 (Alanda Theriault frá Kanada munnleg heimild, 6. maí 2011) voru meðal svara 

og voru flestir sammála um að Ísland byggi yfir einsöku landslagi og væri land mótstöðu. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hver væri hinn hefðbundni ferðamaður fyrir Ísland kom í 

ljós að allir voru sammála um að Ísland væri áfangastaður fyrir ævintýragjarna ferðamenn og 

landkönnuði. Nokkrir viðmælendur töldu Ísland einnig vera áfangastað fyrir fjölskyldufólk 

svo lengi sem það væri ævintýragjarnt upp að vissu marki. „Ísland er fyrir fjölskyldur jafnt 

sem ungt fólk sem er ævintýragjarnt. Þú verður að vera landkönnuður annars ertu staddur í 

röngu landi.“
11

 (Dennis frá Hollandi munnleg heimild, 6. maí 2011).  

Úr þessu úrtaki viðmælenda má draga þá niðurstöðu að Ísland sem áfangastaður eigi 

einna helst að markaðssetja náttúru sína þar sem allir viðmælendur álitu það vera einn helsta 

styrkleika landsins. Flestir viðmælendur vissu lítið um landið fyrir komu en enginn varð fyrir 

vonbrigðum því þeir voru almennt hugfangnir af landinu og voru jafnvel farnir að gera 

áætlanir um endurkomu. Áberandi munur var á viðmælendum eftir því hversu lengi þeir 

höfðu dvalið á landinu, þ.e. hvort þeir væru skiptinemar eða ferðamenn. Greinilegt er að við 

landkynningu er einblínt mikið á náttúru landsins en minna á menningu þess. Þar sem 

skiptinemarnir voru búnir að dvelja lengur á landinu höfðu þeir fengið tækifæri til að kynnast 

menningareiginleikum landsins svo sem tónlist, næturlífi og matarvenjum, og öll töldu þau 

þetta til styrkleika landsins sem mætti nýta til að styrkja landkynningu enn frekar. 

5  Nýjar leiðir í markaðssetningu 

Í þessum kafla verður fjallað um nýja nálgun í markaðssetningu, tegundir verslana á markaði 

og hvernig verslanirnar nýta þessa nýju markaðssetningu. Að lokum verður komið inn á 

hvernig nýta megi slíkar verslanir og markaðssetningu til að markaðssetja Ísland á frumlegan 

hátt. 

5.1 Upplifunarmarkaðssetning 

Hugmyndafræðin á bak við upplifunarmarkaðssetningu (e. experiental marketing) táknar 

frávik frá hefðbundnum kenningum um endurlífgun, endurskoðun, endurskipulagningu og 

umbætur á bæði hugmyndum og aðgerðum. Hugmyndin er að fara út fyrir hefðbundna 

markaðssetningu yfir á svið sem leggur áherslu á það að veita neytendum upplifun sem gerir 

daglegt líf ánægjulegra (Tsai, 2005). Upplifunarmarkaðssetning felur í sér að fanga kjarna 

vörumerkis og færa það inn í hóp af gagnvirkum upplifunum sem styrkja vörumerkið 
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(Niehm, Fiore, Jeong og Kim, 2007). Höfða þarf til neytenda á bæði gagnlegan og 

tilfinningalegan hátt en það geta fyrirtæki gert með persónulegum samskiptum eða með því 

að sýna fram á lífsstílsstarfsemi sem fangar kjarna vörumerkisins („Gen Y“, 2005).  

Hefðbundin markaðssetning hefur aukist umtalsvert síðastliðin ár og leitt til ákveðinnar 

ringulreiðar fyrir neytendur. Auglýsingaskilti eru á víð og dreif í stórborgum og fjöldann 

allan af auglýsingum má finna í tímaritum, dagblöðum, sjónvarpi og á Internetinu. Þessa 

þróun má þó ekki eingöngu líta jákvæðum augum, því sá fjöldi áreita sem ríkir í daglegu 

umhverfi neytenda getur leitt til þess að þeir veita auglýsingum ekki athygli og verða því ekki 

fyrir settu áreiti (Peter og Olson, 2010). Neytendur kunna oft að meta samkvæmni hvað 

varðar kauphegðun þeirra, en það eru breytingar sem fá þá til þess að stoppa, skoða og íhuga 

nýjar vörur. Svokölluð Guerilla nálgun er óhefðbundið ferli sem býður upp á heildræna og 

lífsstílsmiðaða upplifun. Þessari nálgun hefur verið bætt við hefðbundna markaðsstarfsemi til 

að bregðast við breyttum neytendavenjum (Collins, 2004). Hefðbundnar aðferðir í 

markaðssetningu eru því ekki lengur eins áhrifaríkar fyrir neytendur nútímans, heldur er það 

upplifunarmarkaðssetning sem sýnir árangur og skapar langtíma viðskiptasambönd. Þetta 

veldur því að fyrirtæki sem bjóða upp á upplifun eru í vaxandi mæli sigurvegarar á 

markaðnum og þau sjá að það er lykilatriði að ná til langtíma þátttöku neytenda sem leiðir til 

tilfinningalegra tengsla við fyrirtækið og vörumerki þess. Hefðbundin auglýsingastarfsemi er 

því ekki lengur nægileg til þess að ná til og laða að neytendur (Niehm o.fl., 2007) þar sem 

ekki er mögulegt að auglýsa upplifun í gegnum markaðsstarfsemi (Seckler og Hall, 2009). 

Gene Spiegelman, framkvæmdastjóri Cushman og Wakefield, segir þó að verslun sem veitir 

upplifun getur verið ein tegund auglýsingastarfsemi þar sem verslunin er vel staðsett 

auglýsing sem auglýsir allan sólarhringinn, alla daga ársins (Pardy, 2007). 

Á undanförnum árum hafa umræður um aukið mikilvægi upplifunar í verslun aukist þar 

sem því hefur verið haldið fram að mikilvægt sé að búa til tilfinningaþrungna upplifun í 

verslun fyrir neytendur (Bäckström og Johansson, 2006). Markaðsfræðingar hafa því orðið 

sammála um að undirstöðuatriði í markaðsfræði sé upplifun neytenda. Pine og Gilmore voru 

fyrstir til að kynna þessa nýju heimspeki í markaðsfræði um að forgangsraða upplifun 

neytenda framar vörum og vörumerki. Þeir segja að skilja eigi markaðinn sem leiksvið fullt af 

leikurum, handritum og þátttöku áhorfenda (neytenda). Upplifun neytenda er því orðinn 

grunnþáttur í markaðsfræði þar sem stefnan vex frá því að selja vörur og þjónustu í það að 

selja upplifun (Tsai, 2005). Samkvæmt Spiegelman geta fyrirtæki styrkt vörumerki sitt með 

því að leiða saman viðskipti, menningu og samfélag og sé þetta gert rétt geta fyrirtæki skapað 

upplifun og tilfinningaleg tengsl við viðskiptavini (Pardy, 2007). 
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McCole (2004) segir upplifunarmarkaðssetningu ekki tískufyrirbrigði. Smásalar færast í 

auknu mæli til upplifunarmarkaðssetningar þegar þeir átta sig á því að áhersla á ánægju 

viðskiptavina ein og sér er ekki lengur skilvirkur samkeppnisstuðull. Hér má nefna raundæmi 

um Starbucks kaffihúsið sem fyrir nokkrum árum gjörbreytti verslunum sínum og kölluðu 

nýja útlit sitt lífsstílsupplifun Starbucks, þar sem fólk kemur saman. Áhersla var lögð á 

ánægjulega upplifun fyrir allskonar neytendur, þar á meðal nemendur, fagfólk og listamenn 

(Tsai, 2005). 

5.2 Nýjar tegundir verslana 

Hugtakaverslun
12

 (e. concept store), skyndiverslun
13

 (e. pop-up store) og upplifunarverslun
14

 

(e. experience store) eru hugtök yfir verslanir sem eru nýjar af nálinni en hafa þó hlotið mikið 

umtal í markaðsheiminum. Allar ganga þær út á að fanga athygli neytenda á nýjan og 

frumlegan hátt með því að veita neytendum eitthvað meira en einungis kaup og sölu. 

5.2.1  Hugtakaverslun  

American Marketing Association (e.d.b) skilgreinir hugtak (e. concept) sem ákveðna 

hugmynd eða þema sem nota má í auglýsingu eða auglýsingaherferð. Hugtakaverslun er því 

verslun sem byggir í kringum einhverja ákveðna hugmynd eða þema sem nota má til 

auglýsingar. Hugtakaverslanir hafa áhrif á tilfinningalega svörun viðskiptavina gagnvart 

vörumerki („What Is“, 2006) með því að veita þeim tækifæri til að upplifa vöruna. Því má 

nota hugtakaverslanir til að vekja athygli á vörumerki (Hong, 2007) og byggja upp 

vörumerkjatryggð („What Is“, 2006). Samkvæmt Hong (2007) eru þær verslanir sem hafa 

umbreytt sér í hugtakaverslanir að skila inn meiri gróða en áður. 

Dæmi um hugtakaverslun er verslun sem Masterfoods USA opnaði árið 2004 og byggist 

á vörumerki þeirra, M&M. Verslunin er innréttuð með vörumerkið í huga og kynnir fjölbreytt 

úrval af M&M vörum allt frá sælgæti til fatnaðar („M&M‟s“, 2004). Annað dæmi er þegar 

fataframleiðandinn Banana Republic opnaði hugtakaverslun árið 2009, en verslunin var 

hönnuð sem stór fataskápur sem sýndi mismunandi fatasamsetningar til að auðvelda 

kaupákvörðun viðskiptavina (Huddleston, 2009). 
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5.2.2  Skyndiverslun  

Skyndiverslanir eru nýtt form upplifunarmarkaðssetningar (Niehm o.fl., 2007). Þær eru 

hannaðar sem auglýsingar eða kynningar til að hrófla við daglegri rútínu með því að bjóða 

einstök tilboð, sýningar eða tímabundna dreifingu á vöru (Kaminkow, 2010). Markmið 

skyndiverslana er að veita viðskiptavinum sínum einstök, persónuleg samskipti og um leið 

veita þeim tækifæri til að upplifa vörumerkið (Niehm o.fl., 2007).  

Skyndiverslanir eru hannaðar til að vera opnar tímabundið, allt frá nokkrum dögum til 

eins árs (Niehm o.fl., 2007). Þær birtast skyndilega á óvæntum, fjölsóttum stöðum, til dæmis 

miðsvæðis í stórborgum eða á lestarstöðvum (Kaminkow, 2010), vekja athygli og umtal en 

hverfa svo jafnfljótt eftir ákveðinn tíma (Barr, 2008). Til að vekja athygli á versluninni er 

einna helst treyst á umtal á milli einstaklinga
15

 (e. word-of-mouth) í stað þess að notast við 

markaðsherferð í gegnum fjölmiðla (Niehm o.fl., 2007). Skyndiverslanir eru afar áhrifarík 

leið til að ná til ákveðins markaðshluta (Kaminkow, 2010) og eru stöðugt fleiri fyrirtæki farin 

að tileinka sér hugtakið sem nýja markaðsaðgerð (Niehm o.fl., 2007) til að staðfæra 

vörumerki sitt í huga viðskiptavina (Kaminkow, 2010). Verslanirnar vekja einnig upp 

tilhlökkun hjá einstaklingum ásamt því að bjóða upp á fría og persónulega þjónustu sem 

skilar sér í formi upplifunar hjá viðskiptavininum (Niehm o.fl., 2007). Dæmi um 

skyndiverslanir eru Unilever, Martini og Target. Unilever opnaði Suave sjampó 

hársnyrtistofu þar sem viðskiptavinir gátu komið og fengið fræðslu um vöruna, fríar prufur 

og fría klippingu (Niehm o.fl., 2007). Áfengisframleiðandinn Martini fór á flakk um Belgíu 

með bar sem var einungis opinn í tvær vikur á hverjum stað og treysti fyrirtækið aðeins á að 

ná athygli á börunum með umtali fólks (Niehm o.fl., 2007). Þar að auki opnaði stórverslunin 

Target skyndiverslun í New York sem gekk svo vel að henni þurfti að loka degi fyrr en 

áætlað var þar sem vörurnar höfðu klárast (Mulvihill, 2010). 

5.2.3  Upplifunarverslun  

Tímabil verslunar með upplifun er komið til að vera. Smásalar eru sífellt að reyna að búa til 

umhverfi í verslun sem ekki aðeins veitir þægilegt andrúmsloft heldur einnig einstaka 

upplifun fyrir viðskiptavini. Upplifun viðskiptavina er ekki eingöngu háð andrúmslofti í 

verslun heldur einnig þeim atburðum sem smásalar bjóða viðskiptavinum upp á innan 

verslunarinnar. Atburðirnir geta verið allt frá skemmtun til menntunar og byggjast alltaf á 

þátttöku neytenda en þó á mismunandi vegu (Kozinets o.fl., 2002). Upplifunarverslanir eru 

því ekki eingöngu hannaðar með það í huga að selja viðskiptavinum vörur heldur einnig til að 
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kenna þeim að nota þær (Barbaro, 2007). Hugmyndafræðin snýst um að það prófa áður en 

keypt er
16

 (e. try before you buy). Tilgangurinn er að geta boðið viðskiptavinum að snerta, 

prófa og spyrja spurninga um vöruna án þess að finnast þeir knúnir til þess að versla. Sé 

enginn þrýstingur á að kaupa er forsendan sú að eftir alla snertingu og upplifun bregðist 

viðskiptavinir við þessu afslappaða andrúmslofti með meiri spennu fyrir vörunni. Þá enda 

viðskiptavinir jafnvel með að kaupa meira því þeir hafa fengið tíma til þess að mynda 

tilfinningaleg tengsl og löngun sem að lokum skapar tryggð við vörumerkið (Pardy, 2007). 

Almennt séð veita upplifunarþættir í verslun ávinning fyrir smásala, svo sem aukna sölu og 

jákvætt umtal. Margar gerðir verslana eru farnar að skapa einstakar upplifanir í verslunum 

sínum en þar má nefna Nike, Apple, Harrods, Whole Food Market, Toys R Us og Luis 

Vuitton. Sköpun upplifunarverslana eiga sér því stað á öllum gerðum markaða, allt frá 

framleiðslufyrirtækjum til stórverslana og frá matvöruverslunum til tískuvöruverslana (Sands, 

Oppewal og Beverland, 2009). 

Upplifun neytenda í verslun stjórnast bæði af innri og ytri þáttum umhverfis, en þættir 

svo sem tímaþröng geta haft áhrif á kauphegðun (Sands o.fl., 2009) og í nútíma samfélagi er 

mikið um að fólk sé sífellt að flýta sér og berjast við tímann. Upplifunarverslanir hafa þó sýnt 

að sé fólki gefið nóg að skoða og prófa eigi það auðveldara með að gleyma tímanum sem 

leiðir til vellíðunar og endar jafnvel með kaupum. Fyrirtækið Samsung opnaði verslun árið 

2004 sem seldi engar vörur heldur var eingöngu upplifunarverslun. Verslunin var útbúin á 

þann hátt að viðskiptavinir gátu látið fara vel um sig, hlustað á tónlist, horft á sjónvarp, 

prófað tölvur og síma. Samkvæmt Samsung eru neytendur sem eyða tíma í slíkri verslun 

líklegri til að fara svo og kaupa Samsung vörur í næstu söluverslun (Barbaro, 2007).  

Hugtakaverslun, skyndiverslun og upplifunarverslun eiga það allar sameiginlegt að bjóða 

upp á einhverskonar upplifun í verslun sinni þó svo að hver og ein þeirra geri það á sinn hátt. 

Samkvæmt niðurstöðum úr rannsókn sem Pine og Gilmore framkvæmdu árið 1999 kemur 

fram að breytingar hafi átt sér stað í kaupferli neytenda, þeir vilja ekki aðeins kaupa vörur og 

þjónustu heldur búast þeir einnig við aðlaðandi upplifun. Vaxandi hluti neytenda vilja meira 

úrval, persónuleg samskipti, gott andrúmsloft og hlýlegt umhverfi í heildaupplifun þeirra 

(Niehm o.fl., 2007). En hvaða þætti má nota til þess að fanga athygli viðskiptavina í verslun 

og veita þeim sem besta upplifun?  
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5.3 Áhrifaþættir á upplifun viðskiptavina 

Í næsta kafla verður farið yfir helstu þætti sem geta haft áhrif á upplifun viðskiptavina bæði í 

innra og ytra umhverfi verslunar.  

5.3.1  Skynjunarmarkaðssetning 

Markmið fyrirtækja er að fanga athygli viðskiptavina og ná skuldbindingu þeirra við 

fyrirtækið. Þess vegna er vaxandi áhugi á notkun skynjunarmarkaðssetningar
17

 (e. sensory 

marketing), þ.e. að hafa áhrif á viðskiptavini með lykt, hljóði, bragði, snertingu og sjón 

(Bäckström og Johansson, 2006; Seckler og Hall, 2009). Skynjunarmarkaðssetning er 

skilgreind sem safn lykilþátta sem stjórnað er af framleiðanda og/eða dreifingaraðila til að 

skapa sérstakt fjölskynjunarandrúmsloft í kringum vöru, þjónustu eða vörumerki annað hvort 

með því að einblína á verslunarumhverfið eða með samskiptum við eiginleika þeirra (Raz 

o.fl., 2008). Skynjunarmarkaðssetning er þó ekki hluti af markaðsstefnu fyrirtækis, þ.e. 

hvergi er þetta skrifað eða auglýst heldur eru þetta lykilþættir sem hafa áhrif á umhverfi í 

verslun. 

Prófessorinn Aradhna Krishna segir að ef fyrirtæki hafa skynjað auðkenni þá tengist 

neytandinn sjálfkrafa vörumerkinu. Dæmi um hljóðræna skynjun er þegar neytendur heyra 

öskur í ljóni og tengja það strax við MGM kvikmyndaverið. Myndræn skynjun er til dæmis 

að liturinn bleikur er jafnan tengdur við brjóstakrabbamein. Alhliða nálgun á 

skynjunarmarkaðssetningu er því allt frá vöru og útliti verslunar til sjónrænnar upplifunar og 

skynjaðra auðkenna fyrir viðskiptavini (Seckler og Hall, 2009). Mikil samkeppni ríkir á 

öllum mörkuðum og erfitt er að fanga athygli neytenda sem og skapa ánægju fyrir þá. Þess 

vegna er mikilvægt fyrir fyrirtæki að laða að sér neytendur í gegnum fleiri en eina skynjun 

(Bäckström og Johansson, 2006). Í dag er einfaldlega ekki nóg að veita vöru og þjónustu í 

sjónrænu samhengi eins og áður fyrr, heldur þarf að tengja og vinna með öllum fimm 

skynfærunum í því skyni að skapa samhljóm þeirra á milli og koma á langtíma hollustu 

viðskiptavinar (Equal Strategy, 2009).  

Mikilli athygli hefur verið beint að andrúmslofti verslana (e. atmospheric), sem má 

tengja við þá þætti sem hægt er að móta og hagræða til að skapa tilfinningalega svörun hjá 

viðskiptavinum eða til þess að hafa áhrif á kauphegðun þeirra (Kotler, 1973). Samkvæmt 

Yalch og Spangenberg (1990) er andrúmsloft verslana samansett af efnislegum þáttum svo 

sem húsnæði, innréttingum, skreytingum sem og óáþreifanlegum þáttum á borð við liti, 

tónlist, hitastig og lykt. Saman veita þessir þættir vissa upplifun (Bäckström og Johansson, 
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2006). Jákvætt andrúmsloft verslana getur haft áhrif á hegðun viðskiptavina hvað varðar 

kaupákvarðanir þeirra og hversu miklum tíma þeir eyða í verslunum. Einnig er talið að 

jákvætt andrúmsloft verslana leiði til aukinna skyndikaupa hjá viðskiptavinum (Bäckström og 

Johansson, 2006; Mattila og Wirtz, 2001) á meðan neikvætt andrúmsloft getur haft þau áhrif 

á líðan viðskiptavina að þá langi að yfirgefa verslunina og þeir fá neikvæða upplifun af henni. 

Þá hefur einnig framsetning vara í verslunum áhrif á líðan viðskiptavina því ef vara er 

aðgengileg og sýnileg hefur það jákvæð áhrif á kaup viðskiptavina sem leiðir til jákvæðrar 

upplifunar (Bäckström og Johansson, 2006). 

Áreiti frá tónlist og lykt hefur áhrif á minni og hegðun viðskiptavina á bæði meðvitaðan 

og ómeðvitaðan hátt. Örva má skynjun viðskiptavina með því að stilla andrúmsloftið með 

tónlist og lykt (Equal Strategy, 2009) og þannig eru viðskiptavinir hvattir til að bregðast við 

vörum og umhverfi. Markmið fyrirtækja er að láta viðskiptavinum líða vel og það er því 

áskorun fyrir fyrirtæki að tengjast öllum skynfærunum og ná þannig athygli viðskiptavina 

með upplifun í verslun (Seckler og Hall, 2009). 

Robert Passikoff, vörumerkjasérfræðingur segir að upplifun viðskiptavina hljóti að 

tengjast lykt þar sem ekki er hægt að slökkva á lyktarskyni manna (Seckler og Hall, 2009). 

Rannsóknir hafa sýnt að lyktarskyn er eina skilningarvitið sem er beintengt minni og 

tilfinningum í heilanum (Equal Strategy, 2009) og að viðskiptavinir sýna jákvæðara hugarfar 

og hegðun í umhverfi með góðri lykt (Mattila og Wirtz, 2001). Yfir 80% af ákvörðunum 

viðskiptavina eru undir áhrifum lyktar (Equal Strategy, 2009) en tegund lyktar skiptir hins 

vegar ekki máli (Mattila og Wirtz, 2001). Lykt getur þó bæði verið ánægjuleg eða 

óánægjuleg og að sama skapi eru vörur og þjónusta tengd lykt einnig ánægjulegar eða 

óánægjulegar. Ef litið er til hegðunar neytenda í sambandi við lykt, þá má finna að ef lykt í 

verslun er ekki í samræmi við vörurnar í sölu getur það haft neikvæð áhrif á viðskiptavini 

(Ellen og Bone, 1998). 

Tónlist er fær um að draga fram andlega svörun og hegðun viðskiptavina. Við val á 

tónlist í verslun þarf að huga að eftirfarandi þáttum; hvernig lög eru spiluð (hljóðstyrkur, 

tónhæð, taktur og hrynjandi), tilfinningaleg gildi þeirra og hvernig viðskiptavinum líkar 

tónlistin (Mattila og Wirtz, 2001). Rannsóknir Yalch og Spangenberg (1990) sýndu að í 

verslun getur tónlist haft áhrif á hegðun neytenda og löngun þeirra til að eiga samskipti við 

starfsfólk. Til að hámarka heildræn áhrif viðskiptavina þurfa örvandi eiginleikar tónlistar 

(hraður eða hægur taktur) að vinna með lykt (örvandi eða slakandi) í verslun. Niðurstöður 

sýndu meðal annars að slakandi lykt í verslun ásamt rólegri tónlist höfðu betri áhrif á 

viðskiptavini heldur en þegar sama lykt var notuð með hraðri tónlist. Að sama skapi þegar 
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spiluð var hröð tónlist í verslun sem ilmaði af örvandi lykt, þá leiddi það til jákvæðari 

hegðunar viðskiptavina. Því er óhætt að segja að þegar áreiti í umhverfinu vinna saman þá 

leiðir andrúmsloftið í versluninni til jákvæðari viðbragða frá viðskiptavinum (Mattila og 

Wirtz, 2001). 

Sífellt er verið að innleiða nýja tækni til að miðla upplýsingum til viðskiptavina á 

skemmtilegri og auðveldari hátt. Verslanir í dag notast við flat- og snertiskjái til að lífga upp 

á umhverfið og hafa áhrif á sjónræna upplifun viðskiptavina með hreyfi- og hljóðmyndum. 

Stafrænt efni er því orðinn lykilþáttur í kaupferli viðskiptavina ásamt því að skapa verslunum 

samkeppnisforskot. Lifandi upplifun í verslun heimilar og jafnvel hvetur viðskiptavini til að 

kynna sér vöruúrval, hvort sem það er fatnaður, húsgögn, heimilistæki, íþróttavörur eða 

annað. Enn fremur eru sérstakar útsetningar eða viðburðir í verslunum orðið vinsælt fyrirbæri 

í því skyni að skapa ánægjulega upplifun fyrir viðskiptavini. Dæmi um slíka viðburði er; 

kokkur í matvöruverslun sem sýnir hvernig á að undirbúa ákveðnar máltíðir, birgjar í 

íþróttaverslun sem veita viðskiptavinum upplýsingar um vörur sínar eða fyrirlestrar sem 

tengjast viðkomandi vöru í húsgagnaverslun (Bäckström og Johansson, 2006).  

5.3.2  Þjónusta í verslun 

Hugarástand viðskiptavina getur einnig haft áhrif á upplifun og kauphegðun í verslun. Babin 

og Darden (1996) segja að neikvætt hugarástand hafi meiri áhrif heldur en jákvætt 

hugarástand en ýmsir áhrifaþættir í verslun geta breytt hugarástandi einstaklings eins og til 

dæmis bros sölumanns (Sherman og Smith, 1987).  

Við mælingar á ánægju viðskiptavina er fyrst og fremst horft til þeirra áhrifa sem 

starfsfólk veldur. Í rannsókn Jones árið 1999 kom fram að viðskiptavinir telja starfsfólk einn 

af mikilvægustu þáttunum af upplifun í verslunum, þá sérstaklega ef þeir þekkja muninn á 

hvenær skuli veita úrvalsþjónustu og hvenær skuli leyfa viðskiptavinum að versla án stöðugs 

eftirlits (Bäckström og Johansson, 2006). Eiginleikar í verslun geta valdið bæði jákvæðum og 

neikvæðum tilfinningum hjá viðskiptavinum. Þegar starfsmenn veita fyrirmyndar þjónustu þá 

finnur viðskiptavinurinn fyrir gleði, spennu og ánægju en að sama skapi finnur 

viðskiptavinurinn fyrir reiði, óánægju og pirringi þegar starfsmaður er dónalegur og/eða 

vanhæfur (Yoo, Park og MacInnis, 1998). Það er því augljóst að samskipti við starfsfólk er 

lykilþáttur í upplifun viðskiptavina innan verslunar. Smásalar eru á sama máli og telja 

grunnþekkingu og menntun starfsmanna lykilatriði til að skapa ánægjulega upplifun í verslun 

fyrir viðskiptavini. Þess vegna leggja smásalar áherslu á að starfsmenn sínir hafi 

grunnþekkingu og menntun til þess að þjónusta viðskiptavini á sem bestan hátt. Smásalar 



 

27 

 

telja að veita megi góða upplifun með upplýsingum frá bæði starfsfólki og gagnlegu efni sem 

er aðgengilegt innan verslunar, til dæmis bæklingar, ljósmyndir eða myndbrot (Bäckström og 

Johansson, 2006). 

5.3.3  Staðsetning og uppbygging verslana 

Andrúmsloft er notað til að lýsa óefnislegum þáttum í verslunarumhverfi en það er hönnun 

verslunar sem gildir venjulega yfir áþreifanlega þætti í umhverfinu svo sem innréttingar og 

myndskreytingar. Hönnun er hinn almenni stíll á innréttingu og arkitektúr verslunar en hana 

má jafnvel nota til að efla gildi í tengslum við fyrirtækið og/eða vörumerkið. Einnig þarf 

hönnun að uppfylla ákveðnar grundvallarkröfur svo sem að bjóða upp á ferskt og hreint 

umhverfi (Bäckström og Johansson, 2006). Þegar neytendur ákveða hvar á að versla þá skoða 

þeir og meta það sem er í boði á hverjum stað og leita yfirleitt að verslun sem uppfyllir bæði 

nytsemi (e. utilarian) og nautn (e. hedonic) (Sands o.fl., 2009). Þeir þættir sem hafa áhrif á 

nautn eru til dæmis, útlit og hönnun verslunar, innanhússarkitektúr, skipulag, skreytingar og 

þjónusta starfsfólks (Pardy, 2007). Þættir sem hafa hins vegar áhrif á nytsemi eru verðlag, 

úrval vara, staðsetning verslunar, þjónusta við viðskiptavini og aðgengi (Sands o.fl., 2009). 

Aðlaðandi verslunarumhverfi er sífellt að verða mikilvægara til að laða að viðskiptavini 

og því lykilþáttur til að ná árangri á markaði. Þegar skilgreina á þá upplifun sem fyrirtæki 

leitast við að skapa fyrir viðskiptavini þá eru nefnd hugtök eins og gleði viðskiptavina, 

ánægja og innblástur (Bäckström og Johansson, 2006). Eiginleikar svo sem aðgengi í 

verslunum geta skapað mikla ánægju meðal viðskiptavina sé það fullnægjandi (Yoo, Park og 

MacInnis, 1998). Niðurstöður rannsókna sýna að gott skipulag í verslunum kann að stuðla að 

jákvæðri upplifun þar sem viðskiptavinir geta auðveldlega fundið vörunar sem þeir leita að. 

Að sama skapi getur komið upp neikvæð upplifun í verslunarumhverfi sé framsetning vara 

ekki skilvirk, skipulag í verslunum torskilið eða mikil mannþröng. Það er því mikilvægur 

þáttur í hönnun verslanna að auðvelda aðgengi fyrir viðskiptavini (Bäckström og Johansson, 

2006). 
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5.4 Verslun fyrir áfangastað 

Eins og áður hefur komið fram hafa upplifanir í verslun áhrif á vörumerkjatryggð sem að 

sama skapi hefur áhrif á ímynd. Er hægt að bæta ímynd áfangastaðar og auka 

ferðamannatíðni með verslun sem er tileinkuð áfangastaðnum? 

Neytendahjólið (e. The Wheel of Consumer Analysis) er sveigjanlegt markaðstól sem 

notað er til að fá betri skilning á neytendahegðun. Hjólið samanstendur af þremur þáttum; 

hugsun neytenda, hegðun neytenda og umhverfi neytenda, sjá mynd 5-1. Hver þessara þátta 

getur verið orsök eða afleiðing breytingu eins þáttar og því er hjólið hringrænt ferli (e. 

reciprocal system) (Peter og Olson, 2010). 

 

 

Mynd 5-1. Neytendahjólið (Peter og Olson, 2010). 

 

Markaðsstefna er miðjan í neytendahjólinu því hún getur haft áhrif á alla þætti hjólsins með 

því að senda hvata í umhverfi neytenda sem eru hannaðir til þess að hafa áhrif á tilfinningar, 

hugarstarf og hegðun þeirra (Peter og Olson, 2010). Þess vegna er það kjörin leið að hafa 

áhrif á umhverfi neytenda með helstu eiginleikum hugtaka-, skyndi- og upplifunarverslana ef 

markaðssetja á áfangastað með nýrri nálgun, svo sem verslun. Verslunin þyrfti því að veita 

viðskiptavinum sínum innsýn og vissa upplifun af áfangastað á bæði sjónrænan og 

tilfinningalegan hátt. Því má notast við skynjunar- og upplifunarmarkaðssetningu til að vekja 

upp tilfinningalega svörun og tryggð markhóps gagnvart vörumerki áfangastaðarins sem 

leiðir svo til bættrar ímyndar. Verslunin gæti því endurspeglað útlit, lykt, hljóð og/eða 

andrúmsloft áfangastaðar með því að leggja áherslu á náttúrufegurð, staðsetningar eða önnur 

Hugsun neytenda 

Hegðun neytenda 
Umhverfi 
neytenda 
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auðkenni hans. Samkvæmt neytendahjólinu er verslunin að hafa áhrif á hugsunarhátt 

viðskiptavina með breyttu umhverfi svo þeir öðlist löngun til að sækja áfangastaðinn heim. 

Að öllu jöfnu hefur þetta að lokum áhrif á hegðun viðskiptavina þ.e. þeir ferðast til 

áfangastaðarins. Markaðssetning af þessi tagi á því við rök að styðjast og getur vel gengið 

upp sem markaðssetning fyrir áfangastað. Sjá mynd 5-2 um hvernig hafa megi áhrif á 

umhverfi, hugsun og hegðun neytenda með verslun.  

 

 

 

Mynd 5-2. Áhrifaþættir í verslun á umhverfi, hugsun og hegðun neytenda. Mynd byggð á neytendahjólinu í bók 

Peter og Olson (2010). 
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6  Viðskiptaáætlanir 

Í þessum kafla verður farið yfir mikilvægi viðskiptaáætlana, samanburð á mismunandi 

uppsetningum og nauðsynlegu innihaldi þeirra. 

6.1 Mikilvægi viðskiptaáætlana 

Sú vísa, að góð viðskiptaáætlun í rekstri sé mikilvæg, er aldrei of oft kveðin. Sérhvert 

fyrirtæki og viðskiptahugmynd þarfnast viðskiptaáætlunar eða leiðarvísis í átt að þeim 

tækifærum og hindrunum sem framtíðin getur borið í skauti sér. Ásamt því gegnir 

viðskiptaáætlun því hlutverki að leiðbeina fyrirtækinu gæfusamlega í gegnum 

samkeppnisumhverfi þess (Harvard Business School, 2007). Impra, Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands, skilgreinir viðskiptaáætlun sem greinagerð um viðskiptahugmynd fyrirtækisins, 

starfsemi þess og framtíðarmöguleika og er því jafn mikilvægur grundvöllur þess að ná 

góðum árangri fyrir bæði gamalgróið fyrirtæki og fyrirtæki sem er að hefja rekstur (Impra 

nýsköpunarmiðstöð, e.d.). Flestar viðskiptaáætlanir eiga að endurspegla áætlun næstu þrjú til 

fimm árin (Abrams, 2003).  

Að vinna ítarlega viðskiptaáætlun skilar sér í auknum ávinning fyrir fyrirtækið. Góð 

viðskiptaáætlun gerir fyrirtækinu kleift að taka réttar ákvarðanir hvað varðar rekstur þess 

ásamt því að auka leiðir til að hámarka aðföng. Fyrirtækið mun auk þess skilja betur 

fjárhagshlið sína, þar með talið greiðsluflæði og skilyrði til þess að ná núllpunkti. Mikilvægt 

er að safna saman helstu upplýsingum um settan markað og atvinnugreinina sem slíka og þar 

af leiðandi að geta séð fyrir og forðast líklegar hindranir sem fyrirtækið mun rekast á. Síðast 

en ekki síst mun viðskiptaáætlun auðvelda fyrirtækjum að setja ákveðin markmið og nýta 

mælingar til að meta árangur yfir tíma (Abrams, 2003). 

6.2 Uppbygging viðskiptaáætlana 

Viðskiptaáætlanir geta verið jafn ólíkar og fyrirtækin eru mörg. Þrátt fyrir það eru ávallt 

vissir samnefnarar í innihaldi viðskiptaáætlana eins og lýsing á fyrirtæki eða hugmynd, ýmsar 

greiningar og fjárhagsáætlanir (Harvard Business School, 2007).  

Taflan 6-1 sýnir samanburð á þremur uppsetningum viðskiptaáætlana frá Harvard 

Business School, fyrirtækjaráðgjafanum Rhondu Abrams og Íslandsbanka. Uppsetningin frá 

Íslandsbanka er frábrugðin að því leyti að hún miðast við uppsetningu á hugmynd en Harvard 

Business School og Abrams miðast við fyrirtæki, en að öðru jöfnu eru þær afar svipaðar. 
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Tafla 6-1. Samanburður uppsetninga viðskiptaáætlana frá Harvard Business School (2007), Abrams (2003) og 

Íslandsbanka (e.d.). 

 

Eins og sjá má eiga þessar uppsetningar viðskiptaáætlana það allar sameiginlegt að byrjað er 

á stuttri, almennri samantekt og farið er svo yfir í ítarlegri útskýringar. Opnunarkaflar eru því 

oftast samantekt fyrir stjórnendur og fyrirtækja- eða hugmyndarlýsing þar sem fjallað er í 

stuttu máli um fyrirtækið eða hugmyndina og rekstur þess. Í meginmáli viðskiptaáætlunar er 

farið í dýpri lýsingar á undirstöðuatriðum með ýmsum greiningum sem auðvelda 

áætlanagerð. Framkvæmdar eru greiningar á viðkomandi atvinnugrein og stefnu hennar, 

markaðnum og samkeppni. Því næst eru settar fram markaðs-, sölu- og framkvæmdaáætlun 

en sú síðast nefnda hefur einnig verið höfð í lokakafla. Í lokin er svo farið í ítarlegri 

upplýsingar eins og samantekt um stjórn fyrirtækisins, fjárhagsáætlanir og oft er framkvæmt 

áhættumat og næmnigreining ef slíkt á við. 
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6.3 Innihald viðskiptaáætlana 

Líkt og með uppsetningu viðskiptaáætlana er efnislegt innihald þeirra afar mismunandi 

(Íslandsbanki, e.d.). Við gerð viðskiptaáætlunar er mikilvægt að hafa það í huga að 

væntanlegir lesendur geta verið að leita að mismunandi upplýsingum. Þannig má veita 

lesendum þær upplýsingar sem þeir telja mikilvægastar. Áður en hafist er handa við gerð 

viðskiptaáætlunar er því mikilvægt að safna saman öllum fáanlegum upplýsingum um 

núverandi rekstur eða þann rekstur sem hefja á (Harvard Business School, 2007). Í þessum 

kafla verður fjallað nánar um innihald hvers kafla í viðskiptaáætlun. Komið verður að efninu 

eins og um viðskiptahugmynd sé að ræða og því verður einna helst notast við uppsetningu 

viðskiptaáætlunar frá Íslandsbanka. 

6.3.1  Opnunarkafli viðskiptaáætlunar 

Samkvæmt uppsetningu Íslandsbanka inniheldur opnunarkaflinn samantekt fyrir stjórnendur, 

lýsingu á hugmyndinni og áætlaða stefnu hennar.  

Samantekt fyrir stjórnendur er mikilvægasti kafli viðskiptaáætlunar. Þrátt fyrir að vera 

upphafskafli áætlunar á samantektin að endurspegla áætlunina í heild sinni á einni blaðsíðu 

(Íslandsbanki, e.d.) og ætti einungis að vera gerð eftir ítarlega íhugun á öllum hliðum hennar 

(Harvard Business School, 2007). Talið er að fjárfestar líti ávallt fyrst yfir samantektina og 

meti viðskiptaáætlunina eftir henni. Því getur slök samantekt komið í veg fyrir að 

viðskiptaáætlunin verði nokkurn tímann lesin (Íslandsbanki, e.d.).  

Lýsing á hugmynd er kafli þar sem lögð er áhersla á megin eiginleika hugmyndarinnar, 

tilgangi hennar, markmiðum og hvers vegna hún mun ná árangri (Harvard Business School, 

2007). Í kaflanum eiga að koma fram upplýsingar um hugmyndina, hver vara hennar eða 

þjónusta er, sérstaða og af hverju hugmyndin er fýsilegur kostur fyrir viðskiptavini (Harvard 

Business School, 2007). Þá þarf að koma að stofnun fyrirtækisins og rekstrarformi, þ.e. hvort 

fyrirtækið sé til dæmis einkahlutafélag eða hlutafélag, fjármögnun þess, tekjuöflun, 

staðsetning og lykilstarfsmenn. Hversu langur eða flókinn þessi kafli er fer alveg eftir því 

hvort hugmyndin sé á þróunarstigi eða komin eitthvað áleiðis í vinnslu (Abrams, 2003).  

Stefnumótun hugmyndar kemur í lok opnunarkaflans og á að endurspegla þá leið sem 

fyrirtæki ætlar að fara til að brúa bilið milli núverandi stöðu og framtíðarstöðu. Tilgreina þarf 

hvert hlutverk fyrirtækisins er, stefnu þess og framtíðarsýn ásamt skammtíma- og 

langtímamarkmiðum og hvernig áætlað er að ná þeim. Gott er einnig að nefna þá styrkleika 

og veikleika sem hugmyndin býr yfir (Íslandsbanki, e.d.). 
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6.3.2  Meginmál viðskiptaáætlunar 

Eftir opnunarkaflann er komið að meginmáli viðskiptaáætlunar en sá kafli er mismunandi 

eftir gerðum fyrirtækja. Kaflinn skal innihalda þær greiningar sem framkvæmdar voru og 

áætlanir sem gerðar voru í framhaldinu. 

Markaðsgreining er lykilkafli innan viðskiptaáætlunar til að öðlast góðan skilning á 

markaðnum og einkennum hans. Tilgreina þarf hvaða markað fyrirtækið ætlar að staðsetja sig 

á, stærð þess markaðar (Íslandsbanki, e.d.) og þróun undanfarin ár. Almennt þróunarferli 

markaðar er skipt niður í fjögur stig; nýr markaður, vaxandi markaður, stöðugur markaður og 

hnignandi markaður (Abrams, 2003). Einnig er mikilvægt að skoða hvað ákvarðar vöxt á 

markaðnum, til dæmis hvaða efnahagslegir og lagalegir þættir hafa áhrif á atvinnugreinina 

(Íslandsbanki, e.d.).  

Markhópur er sá hópur viðskiptavina sem fyrirtækið ákveður að einblína á. Fyrirtæki 

geta tæplega uppfyllt þarfir allra á markaði og því er ráðlagt að fyrirtæki fari í gegnum ferli 

miðaðrar markaðssetningar til að ákveða markhóp sinn. Grundvallaratriði fyrir velgengni í 

rekstri fyrirtækis er ítarlegur skilningur á viðskiptavinum, hvað þeir vilja, hvernig þeir haga 

sér og hversu mikið fjármagn þeir hafa, til að geta mætt þörfum þeirra (Abrams, 2003).   

Samkeppnisaðilar eru þau fyrirtæki sem bjóða svipaða eða sömu vöru eða þjónustu og 

einblína á sama markhóp (Abrams, 2003). Ekki má vanmeta samkeppnisaðila fyrirtækis og 

mikilvægt að greina hverjir þeir eru og leggja mat á styrkleika þeirra og veikleika 

(Íslandsbanki, e.d.). Eftir að greiningarvinnu er lokið er mikilvægt að tilgreina hvernig kynna 

eigi vöruna (Íslandsbanki, e.d.) og afla eigi viðskiptavina (Abrams, 2003).  

Markaðsáætlun nær yfir þá stefnu sem taka skal inn á settan markað, þær dreifileiðir sem 

notast verður við, verðlagningu vara og hvernig megi byggja upp ímynd fyrirtækisins með 

kynningar- og auglýsingamálum (Impra nýsköpunarmiðstöð, e.d.; Íslandsbanki, e.d.; Abrams, 

2003). Þegar kemur að vali hvað varðar kynningarmál fyrirtækisins er gott að horfa til 

kynningarráðanna (e. the promotional mix), en það eru sex mismunandi kynningarleiðir sem 

fyrirtækið getur valið um. Þær eru; auglýsingar (e. advertising), bein markaðssetning (e. 

direct marketing), gagnvirk markaðssetning (e. interactive/internet marketing), söluhvatar (e. 

sales promotion), umfjöllun/almannatengsl (e. publicity/public relations) og bein sala (e. 

personal selling) (Belch og Belch, 2010). Árangursrík markaðsáætlun er afar mikilvæg þar 

sem rekstur fyrirtækja gengur ekki án viðskiptavina (Abrams, 2003). 

Söluáætlun er beintengd markaðsáætlun (Abrams, 2003) og gefur til kynna 

tekjumöguleika hugmyndarinnar, hún er einnig grundvöllur annarra áætlana og verður því að 
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vera bæði raunhæf og skynsamleg. Mikilvægt er að greina forsendur sölutalna, áætla bæði 

magn og verð og taka tillit til þátta eins og líftíma, árstíðarsveiflna og sölu- og 

framleiðslugetu (Íslandsbanki, e.d.). 

6.3.3  Lokakafli viðskiptaáætlunar 

Lokakafli viðskiptaáætlunar inniheldur ávallt ítarlegri upplýsingar um starfsemi fyrirtækisins 

svo sem fjárhagsáætlun og upplýsingar um starfsfólk þess, ef svo ber við.  

Starfsfólk og skipulag getur verið afar mismunandi eftir gerð fyrirtækis. Tilgreina þarf 

almenna starfsemi fyrirtækisins, starfsmenn þess og hvernig verka- og ábyrgðarskiptingu er 

háttað (Abrams, 2003; Íslandsbanki, e.d.). Einnig þurfa að koma fram helstu birgjar og 

samstarfsaðilar fyrirtækisins sem og hvernig fylgst verður með markaðnum. Hafa þarf í huga 

að fjalla þarf ítarlega um framleiðslu, innkaup og birgðahald ef það á við (Íslandsbanki, e.d.).  

Fjárhagsáætlun sameinar alla þætti rekstursins í ákveðna áætlaða fjárhagsútkomu 

(Harvard Business School, 2007). Venjan er að hér komi fram rekstraráætlun, 

sjóðstreymisáætlun og áætlaður efnahagsreikningur (Íslandsbanki, e.d.). Rétt er að birta 

mánaðarlegar sjóðstreymisáætlanir fyrir fyrsta árið en ársfjórðungslega þar á eftir (Abrams, 

2003; Íslandsbanki, e.d.). Taka þarf fram stofnkostnað fyrirtækisins eða þann undirbúnings- 

og þróunarkostnað sem áætlað er að fari í, til dæmis gerð viðskiptaáætlunar, 

markaðsathuganir, prófanir og annan kostnað sem fellur til við stofnun fyrirtækisins. Einnig 

þarf að áætla fjárfestingar fyrirtækisins, svo sem í húsnæði, tækjum og búnaði (Íslandsbanki, 

e.d.). Ráðlagt er að fyrirtæki framkvæmi núllpunktsgreiningu (Harvard Business School, 

2007; Íslandsbanki, e.d.) en það er sá tími þegar fyrirtækið nær núllpunkti eða þegar tekjur 

þeirra verða jafnháar gjöldunum (Harvard Business School, 2007).  

Fjármögnun hugmyndar er vandasamt ferli og mikilvægt að í viðskiptaáætlun sé tekið 

fram hvernig staðið skuli að fjármögnun. Taka þarf fram hvers konar fjármagni er óskað eftir, 

hversu miklu, áætlaðri notkun og hvað sé í boði fyrir fjárfesta eins og til dæmis útgönguleiðir. 

Utanaðkomandi fjármögnun getur verið með tvennu móti, annars vegar lánsfé og hins vegar 

eigið fé (Íslandsbanki, e.d.).  

Fýsileikaathugun felur í sér mat á því hversu líklegt sé að framkvæma 

viðskiptahugmyndina og verða að fyrirtæki sem skapar tekjur og skilar hagnaði. Í 

fýsileikaathugun má notast við SVÓT-greiningu, núllpunktsgreiningu, næmisgreiningu og 

virðisgreiningu til rökstuðnings hugmyndarinnar (Andri Heiðar Kristinsson, Eyþór Ívar 

Jónsson og Hrefna Sigríður Briem, e.d.). 
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Framkvæmdaáætlun og lykilatriði til árangurs er rökréttur lokakafli viðskiptaáætlunar 

þar sem talið er upp í réttri tímaröð hvað á að gera og hvenær til að reksturinn gangi 

samkvæmt settri áætlun. Mikilvægt er að gerð sé raunhæf 12 mánaða áætlun þó svo að gróf 

framkvæmdaáætlun geti náð til lengri tíma. Í lokin má svo nefna að hvaða áfangasigrum 

fyrirtækið stefnir og þau atriði sem mynda grundvöll fyrir slíkan árangur (Íslandsbanki, e.d.). 

7  Viðskiptaáætlun Experience Iceland 

Hér verður farið í viðskiptaáætlun Experience Iceland sem unnin var samkvæmt 

hugmyndagrunni frá eigendum hugmyndarinnar, Árna Árnasyni og Þorsteini Erni 

Guðmundssyni.  

7.1 Samantekt fyrir stjórnendur  

Í gegnum tíðina hefur reynst kostnaðarsamt að koma landkynningarskilaboðum markvisst til 

skila þannig að sá kostnaður skili sér tilbaka og nái til rétta markhópsins. Experience Iceland 

er viðskiptahugmynd fyrir lausn á þessu vandamáli. Hugmyndin er að opna verslun sem 

býður upp á nýja leið í landkynningu með því að veita upplýsingar ásamt innsýn og upplifun 

af Íslandi sem áfangastað. Markmiðið er að vekja athygli á Íslandi sem áfangastað og 

einkennum landsins, sem og að bæta ímynd Íslands og auka ferðamannatíðni. Þar að auki 

verða kynntar og seldar íslenskar vörur ásamt því að kaffihús verður rekið innan 

verslunarinnar. Fyrsta verslunin verður opnuð á Strikinu í Danmörku og er framtíðarsýn 

Experience Iceland að færa út kvíarnar og opna verslanir á fleiri fjölsóttum 

ferðamannastöðum víðsvegar í heiminum. 

Experience Iceland er annars vegar á markaði þeirra áfangastaða sem eru í boði fyrir 

ferðamenn og hins vegar þeirra landa sem verslunin er staðsett á. Ísland er álitinn 

áfangastaður fyrir frekar ævintýragjarna ferðamenn sem eru áhugasamir um landið og með 

áhugamynstur sem gerir Ísland að álitlegum áfangastað. Samkeppnisaðilar Íslands sem 

áfangastaðar eru þeir áfangastaðir sem búa yfir ákveðinni sérstöðu líkt og Ísland og einblína á 

ævintýragjarna ferðamenn til dæmis Skotland, Nýja Sjáland, Afríka, Ástralía o.s.frv (Plog, 

2001). Verslun Experience Iceland býr yfir mikilli sérstöðu þar sem hún er sú fyrsta sinnar 

tegundar. Aftur á móti eru þó nokkrir samkeppnisaðilar á Strikinu sem bjóða upp á þjónustu 

sem vekur athygli á ákveðnu landi, heimsálfu eða þjóðerni. Mikilvægt er því að markaðssetja 

verslunina vel til að ná settum markmiðum. Notast verður við gagnvirka og beina 
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markaðssetningu til að auglýsa verslunina og upplifunar- og skynjunarmarkaðssetningu innan 

verslunar til að varpa ljósi á Ísland sem áfangastað.  

Fýsileikaathuganir leiddu í ljós að góður grundvöllur er fyrir árangri Experience Iceland. 

SVÓT-greining á Íslandi sem áfangastað leiddi í ljós að styrkleikar landsins eru margir og 

með frekari landkynningu má draga úr helstu veikleikum. Helstu tækifærin felast í því að 

bæta ímynd landsins, lengja ferðamannatímann og auglýsa allar árstíðir á Íslandi. Einnig 

gefst tækifæri til að snúa vörn í sókn og berjast gegn fylgikvillum ógnana sem stafa af 

náttúruhamförum og slæmu umtali. Samanburður á kostnaðar- og söluáætlun sýnir að verslun 

Experience Iceland mun ná núllpunkti í byrjun árs 2016 og í framhaldinu er áætlað að 

verslunin muni standa undir eigin rekstri með vörusölu og rekstri kaffihúss.  

7.2 Viðskiptahugmyndin 

Ferðaþjónusta á Íslandi er um þessar mundir að glíma við eftirköst vegna eldgossins í 

Eyjafjallajökli vorið 2010. Ímynd Íslands beið skaða og ferðamönnum fækkaði töluvert. Hins 

vegar var ferðaárinu bjargað fyrir horn með markaðsátakinu Inspired by Iceland en tölur frá 

Hagstofu liggja ekki fyrir um hlut ferðaþjónustu í landsframleiðslu árið 2010. Aftur á móti 

má gera ráð fyrir að arðsemi ferðaþjónustunnar eigi að öllum líkindum eftir að vera minni 

samanborið við árið 2009. Afar kostnaðarsamt hefur reynst að koma 

landkynningarskilaboðum markvisst til skila þannig að sá kostnaður skili sér tilbaka og nái til 

rétta markhópsins. Hins vegar hefur það sýnt sig að íslensk hönnun og matvæli eiga fullt 

erindi á erlenda markaði. 

Lausnin við vandamálinu felst í því að skapa verslun sem kynnir Ísland sem áfangastað. 

Verslunin verður staðsett á lykilstöðum í helstu ferðamannaborgum sem eru sóttar heim af 

ferðamönnum frá sömu markaðssvæðum og Ísland. Markmiðið er að veita viðskiptavinum 

upplifun af Íslandi með því að kynna þá fyrir íslenskri matvöru, íslenskri hönnun og 

íslenskum hughrifum. Notast verður við skynjunar- og upplifunarmarkaðssetningu í 

versluninni til að skapa þann áhrifamátt að þegar viðskiptavinir hafa fengið vissa upplifun af 

Íslandi, þá líði þeim eins og þeir hafi þegar heimsótt landið. 

7.2.1  Experience Iceland 

Experience Iceland býður upp á nýja leið í landkynningu með því að veita upplifun af Íslandi 

í verslun. Verslunin verður hönnuð með áherslu á Ísland sem áfangastað og allt það sem 

landið hefur upp á að bjóða, svo sem náttúru, menningu, afþreyingu og skemmtun. Hönnun 

verslunarinnar mun endurspegla allar árstíðir Íslands og notast við sambland hljóð- og 
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sjónrænna áhrifa í anda skála Íslands á heimssýningunni í Sjanghæ árið 2010. Inngangur og 

utanvert útlit verslunarinnar mun því skera sig úr umhverfinu og vekja forvitni meðal 

gangandi vegfarenda. Við innkomu í verslunina verða viðskiptavinir leiddir í gegnum íslensk 

hughrif, þ.e. þeir fá vissa upplifun af Íslandi. Verslunin verður því ákveðin upplýsingagátt um 

Ísland þar sem viðskiptavinir fá tækifæri til að kynnast íslenskri náttúru, afþreyingu og öðru 

slíku sem Ísland hefur upp á að bjóða.  

Tilgangur verslunarinnar er þó ekki eingöngu að vekja athygli á Íslandi sem áfangastað 

heldur einnig að kynna og selja viðskiptavinum íslenskar vörur. Þar að auki verður aðstaða til 

að setjast niður, drekka í sig stemmninguna og fræðast meira um land og þjóð. Þá er áætlað 

að halda reglulega viðburði þar sem íslensk menning, list og hönnun eru í forgangi og til 

dæmis íslensk fyrirtæki og íslenskir listamenn geta kynnt sitt eigið efni. Þetta væri allt gert í 

þeim tilgangi að auka áhuga viðskiptavina á Íslandi enn frekar. Flæði verslunarinnar verður 

því teiknað upp með tilliti til umferðar viðskiptavina og hámarksnýtingu á rými en einnig 

verður haft í huga að teikna verslunina upp samkvæmt nýjustu rannsóknum á sviði 

neytendahegðunar til að hámarka hughrif og viðskipti. 

Innan verslunarinnar verður ávallt hægt að nálgast helstu upplýsingar um Ísland, en 

áætlað er að Íslandsstofa og Samtök ferðaþjónustunnar munu aðstoða við upplýsingaöflun og 

útvegun gagna. Einnig verður til staðar vefsíða þar sem viðskiptavinir geta komist í samband 

við íslenska þjónustuaðila og vöruframleiðendur. Starfsfólk verslananna verður bæði íslenskt 

og erlent, og á það sameiginlegt að þekkja bæði land og þjóð og geta miðlað þekkingu sinni 

og reynslu til viðskiptavina. Verslunin er því ekki hugsuð sem einn stór bæklingastandur, 

heldur sem samræmdur snertiflötur sem veitir grunnupplýsingar og getur beint 

viðskiptavinum áfram vilji þeir afla sér meiri upplýsinga um Ísland. 

Tilgangurinn er því að skapa áhrifamátt á viðskiptavini þannig að þeir upplifi hluta af 

Íslandi í versluninni og verði áhugasamir um að lengja þá upplifun. Með þessari nálgun í 

landkynningu næst tenging við viðskiptavini með mögnuðum áhrifamætti í gegnum bragð, 

snertingu, hljóð, lykt og sjón. Viðskiptavinum Experience Iceland á því að líða allan tímann 

eins og þeir séu staddir á Íslandi. 

Ef verslunin á að efla landkynningu er nauðsynlegt að byggja upp sterkt vörumerki. 

Vörumerkið verður að henta öllum mörkuðum og vera bæði yfirfæranlegt og skiljanlegt hvar 

sem er í heiminum. Því verða allir pokar, miðar og annað myndefni merkt vörumerki 

Experience Iceland og skreytt með myndum af íslenskri náttúru í sinni bestu mynd, á öllum 
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árstíðum
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. Þar að auki verður íslenski fáninn hafður í öndvegi bæði inni í versluninni og á 

vörunum sem þar eru seldar. Hugmyndin er að opna fyrstu verslunina á Strikinu í 

Kaupmannahöfn til að sannreyna og þróa hugmyndina frekar og staðfesta gildi hennar. Ef 

þessi verslun skilar þeim árangri sem vonast er eftir, er næsta skref að færa út kvíarnar og 

opna verslanir á fleiri lykilferðamannastöðum í heiminum, til dæmis í London, New York, 

París, Amsterdam og Berlín.  

7.2.3  Viðskiptamódelið 

Verslun Experience Iceland er fyrst og fremst fyrir aðila sem eru áhugasamir um ferðir til 

Íslands eða íslenskar vörur og þá sem hafa neyslu- og áhugamynstur sem gerir Ísland og 

íslenskar vörur að álitlegum kosti. Ákveðið verðmæti má því finna í verslun Experience 

Iceland fyrir áhugasama viðskiptavini, en eins og áður hefur verið nefnt gefst þeim tækifæri 

til að kynnast Íslandi betur, ásamt menningu og þjóð, um leið og þeir upplifa notalega 

stemmningu. Að sama skapi er markmið verslunarinnar að bæta ímynd Íslands og auka 

ferðamannatíðni til landsins. Verslunin er því til góðs fyrir ferðaþjónustu á Íslandi og landið 

sem áfangastað. 

Áætluð tekjuöflun verslunarinnar felst í þremur rekstrarþáttum; sölutekjur af seldum 

vörum, leigutekjur á söluplássi og tekjur af kaffihúsarekstri. Experience Iceland mun stofna 

til samninga við íslenska framleiðendur og flutningsfyrirtæki hvað varðar vörukaup og 

útflutning meðal annars á fatnaði, matvöru og öðrum varningi til að selja í verslun sinni. Hér 

er átt við vörumerki eins og 66° Norður, Cintamani, Farmers Market, Skyr.is, Bitafiskur, 

Brennivín og fleiri. Áætlað er að vörusala muni bera uppi allan almennan rekstur eftir að 

núllpunkti hefur verið náð. Leiga á söluplássi innan verslunarinnar verður í boði fyrir íslensk 

fyrirtæki, sem gefur þeim tækifæri til að vekja athygli á sér erlendis og aðstoða við 

auglýsingu á Íslandi. Auk þess mun kaffihús innan verslunarinnar bjóða upp á léttar veitingar 

og skapa gott andrúmsloft. 

Hvað eignarhald varðar er hugmyndin sú að þeir aðilar sem eiga hagsmuna að gæta, komi 

saman að eignarhaldi Experience Iceland. Þá er hér átt við aðila úr ferðaþjónustuiðnaðinum, 

íslenska framleiðendur og ríkisreknar stofnanir. Fjárfestar yrðu svo dregnir að borðinu með 

hugsanlega eignaraðild í boði.  
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 Sjá hugmynd að vörumerki í viðauka C. 
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7.3 Stefnumótun hugmyndar 

Hlutverk  

Hlutverk Experience Iceland er að kynna áfangastaðinn Ísland ásamt því að veita 

viðskiptavinum sínum eftirminnilega upplifun og innsýn í það sem landið hefur upp á að 

bjóða. 

Gildi  

Upplifun 

Verslun Experience Iceland hefur það að leiðarljósi að endurspegla landslag og andrúmsloft 

Íslands. Viðskiptavinir verða fyrir áhrifamætti í gegnum bragð, snertingu, hljóð, lykt og sjón 

og eiga að upplifa sig eins og þeir séu staddir á Íslandi.  

 

Innsýn 

Verslun Experience Iceland stuðlar að því að veita innsýn og upplýsingar um áfangastaðinn 

Ísland á skemmtilegan og fróðlegan hátt. Viðskiptavinir geta fræðst um landið yfir léttu 

spjalli við starfsfólk, fengið sér kaffibolla, lesið bæklinga og kynnst íslenskum vörum.  

 

Áreiðanleiki 

Experience Iceland leitast við að veita ávallt áreiðanlegar upplýsingar um ferðaþjónustu til 

viðskiptavina sinna. Til þess mun Experience Iceland vera í stöðugum samskiptum við 

samstarfsaðila sína og fá nýjustu upplýsingar frá þeim.  

 

Framsækni 

Experience Iceland tekur frumkvæði, leitar tækifæra og vinnur að stöðugum umbótum á 

verslun sinni. Fyrirtækið er skapandi og þróar aðferðir og lausnir sem örva samkeppni Íslands 

sem áfangastaðar.  

Framtíðarsýn 

Framtíðarsýn Experience Iceland er að verða heimsþekkt landkynningartæki fyrir Ísland sem 

dregur jákvæða athygli að landinu, bætir ímynd og stuðlar að stöðugri aukningu ferðamanna 

til landsins. 
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Markmið 

 Hafa áhrif á viðskiptavini í verslun þannig að þeir verði fyrir hughrifum af Íslandi og 

hafi áhuga á að kynna sér landið betur. 

 Kynna viðskiptavini fyrir íslenskri matvöru, íslenskri hönnun og síðast en ekki síst 

íslenskum hughrifum með samblöndun hljóð- og sjónrænna áhrifa innan 

verslunarinnar. 

 Styrkja ímynd Íslands með því að snúa vörn í sókn og nýta þá athygli og umfjöllun 

sem landið hefur fengið erlendis, til að kynna kosti landsins.  

 Vekja athygli á öllu því sem landið hefur upp á að bjóða svo sem náttúru, menningu, 

afþreyingu og vellíðan. 

 Lengja ferðamannatímabilið, minnka árstíðarsveiflu í ferðaþjónustu og stuðla að betri 

dreifingu ferðamanna um landið. 

 Stuðla að aukinni arðsemi fyrir ferðaþjónustugeirann, íslensk fyrirtæki og matvæli. 

7.4 Markaðsgreining 

Þar sem verslun Experience Iceland er landkynningartæki fyrir Ísland sem áfangastað og 

verður staðsett erlendis, þarf að huga að markaðsgreiningu á tveimur mörkuðum. Annars 

vegar á markaði þeirra áfangastaða í boði fyrir ferðamenn og hins vegar þeirra landa sem 

verslun Experience Iceland verður staðsett á. 

Mikill vöxtur og þróun hefur átt sér stað síðustu ár á markaði áfangastaða. Stöðugt fleiri 

áfangastaðir eru farnir að markaðssetja sig til að vekja athygli á sér og bæta ímynd sína, til að 

auka komu ferðamanna. Samkvæmt Plog (2001) er hægt að skipta markaðnum í tvennt eftir 

því hvort ferðamenn eru áreiðanlegir (e. dependable) eða ævintýragjarnir (e. venturers). 

Áreiðanlegir ferðamenn eru frekar varkárir og hefðbundnir í vali á áfangastað og sækjast 

síður eftir nýjum upplifunum. Því velja þeir fremur vinsæla og vel þekkta áfangastaði og vilja 

síður fara út fyrir þægindaramma sinn. Aftur á móti eru ævintýragjarnir ferðamenn afar 

áhugasamir um heiminn og vilja upplifa sem mest af honum. Þeir sækja sífellt í nýjar 

upplifanir og velja frekar frumlega og sjaldgæfa áfangastaði í stað vel þekktra og vinsælla. 

Ástæðan er sú að tilfinningin við nýja upplifun yfirstígur vonbrigðin ef áfangastaðurinn 

stendur ekki undir væntingum. Ævintýragjarnir ferðamenn eru ákafir í að læra meira og 

upplifa spennandi hugtök og hugmyndir með öðrum.  

Plog (2001) setur þetta upp sem persónuleikakúrfu (e. psychographic personality types) 

sem sjá má á mynd 7-1. Þar er ferðamönnum skipt niður eftir fimm persónuleikum á bilinu 
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áreiðanlegir til ævintýragjarnir ferðamenn. Um 2,5% af mannfjölda heimsins eru taldir vera 

áreiðanlegir ferðamenn (e. dependable) og um 4% ævintýragjarnir ferðamenn (e. venturer). 

Þá geta ferðamenn einnig verið frekar áreiðanlegir  (e. near-dependable) eða frekar 

ævintýragjarnir (e. near-venturer). Flestir ferðamenn eru þó miðsvæðis á kúrfunni eða smá 

áreiðanlegir (e. centric-dependable) og smá ævintýragjarnir (e. centric-venturer). 

 

 

Mynd 7-1. Persónuleikakúrfa ferðamanna (Plog, 2001). 

Plog (2001) staðsetur áfangastaði eftir því hvaða persónutegund ferðamanna þeir eiga að 

miða að. Árið 2001 var Ísland sem áfangastaður staðsettur ásamt öðrum Skandinavíulöndum 

miðsvæðis á kúrfunni en þó nær hægri hliðinni þ.e. fyrir fólk sem er smá ævintýragjarnt. 

Aftur á móti, samkvæmt niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar,
19

 er hugsanleg ný staðsetning 

Íslands sem áfangastaður enn nær hægri hliðinni, þ.e. nær ævintýragjörnum ferðamönnum. 

Viðmælendum þótti Ísland henta ævintýragjörnum ferðamönnum einna helst. „Ísland er 

meira fyrir landkönnuði og ævintýragjarna ferðamenn heldur en fjölskyldufólk. Ekki 

spurning.“ (Magnus frá Svíþjóð munnleg heimild, 6. maí 2011). Þar að auki þótti landið 

bjóða upp á afar sjaldgæfa upplifun sem og einkenni sem einungis væru til hér á landi, til 

dæmis Bláa Lónið, Geysi og náttúruna í heild sinni. Ísland ætti því að einblína á fólk sem er 

frekar ævintýragjarnt. 

Fyrsta verslun Experience Iceland mun opna á Strikinu í Kaupmannahöfn. Strikið er afar 

hentug staðsetning þar sem það er ein af þekktustu verslunargötum í Evrópu. Um 250 þúsund 

manns ganga niður Strikið daglega á sumrin og um 120 þúsund manns daglega á veturna 

(Chris Turner, 2008), bæði heimamenn og ferðamenn. Ferðamenn sem ferðast til Danmerkur 

eru einnig líklegir til að hafa áhuga á Íslandi sem áfangastað þar sem um tvo svipaða 

menningarheima er að ræða. Staðsetning Danmerkur er einnig afar hagkvæm þar sem um 

stutta vegalengd frá Íslandi er að ræða og samgöngur milli landanna afar hentugar. Því ætti 

flutningur á vörum frá Íslandi til Danmerkur ekki að vera vandamál. Ef vel gengur með 
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 Sjá nánar kafla 4.1 um eigindlega rannsókn. 
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verslunina á Strikinu mun Experince Iceland síðar meir opna fleiri verslanir á öðrum 

fjölsóttum og þekktum ferðamannastöðum. Þá hafa verið íhugaðir staðir á borð við Oxford 

Street í London, 5th Avenue í New York, París, Amsterdam og Berlín. 

7.4.1  Markhópur 

Eins og áður kom fram er Ísland staðsett á persónuleikakúrfunni sem áfangastaður fyrir frekar 

ævintýragjarna ferðamenn. Ferðamenn sem eru frekar ævintýragjarnir ferðast oft og í fremur 

langan tíma í senn. Þeir njóta þess að ferðast til sjaldgæfra, oft vanþróaðra landa sem hafa 

viðhaldið þjóðareinkennum sínum. Frekar ævintýragjarnir ferðamenn eyða tiltölulega meira 

fjármagni í ferðalög sín en áreiðanlegir ferðamenn. Þeir eyða ferðalaginu í að uppgötva og 

upplifa áfangastaðinn og læra nánar um menningu og þjóð (Plog, 2001). Erfitt er að hluta 

niður markhópinn eftir lýðfræðilegum breytum á borð við aldur þar sem um mjög vítt 

aldursbil er að ræða. Þar af leiðandi verður markhópurinn aðeins greindur eftir sálfræðilegum 

breytum eða persónuleika ferðamanna. Markhópur Experience Iceland er því ævintýragjarnt 

fólk sem er áhugasamt um Ísland og hefur neyslu- og áhugamynstur sem gerir Ísland að 

álitlegum áfangastað.  

7.4.2  Samkeppnisaðilar 

Þar sem starfsemi Experience Iceland er á tveimur mörkuðum eru samkeppnisaðilar þess af 

tvennum toga.  

Ísland býr yfir sérstöðu að því leyti að áfangastaðurinn býður upp á eiginleika og 

upplifanir sem fást hvergi annars staðar. Ferðamenn geta komið til landsins og séð náttúruna í 

sinni fegurstu mynd ásamt auðkennum sem hvergi eru til annars staðar í heiminum eins og 

Bláa Lónið og Geysir. Samkeppnisaðilar eru aftur á móti þeir áfangastaðir sem búa einnig 

yfir sérstöðu og geta boðið upp á upplifun sem fæst hvergi annarsstaðar. Þar sem 

áfangastaðurinn Ísland er fyrir frekar ævintýragjarna ferðamenn eru aðal samkeppnisaðilarnir 

(e. core competitors) áfangastaðir sem einblína á sama markhóp til dæmis Skotland, Nýja 

Sjáland, Afríka, Ástralía o.s.frv. Aftur á móti eru áfangastaðir sem bjóða upp á ævintýralega 

upplifun af einhverju tagi einnig samkeppnisaðilar til dæmis þeir áfangastaðir á mynd 7-2 

sem einblína á smá ævintýragjarna og ævintýragjarna ferðamenn. 
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Mynd 7-2. Flokkun á áfangastöðum ferðamanna (Plog, 2001) með hugsanlegri staðsetningu Íslands sem 

áfangastaðar. 

Líkt og með Ísland sem áfangastað þá býr verslun Experience Iceland yfir sérstöðu. Ekki er 

vitað til um neina svipaða verslun í heiminum sem markaðssetur áfangastað líkt og þessi og 

býður um leið viðskiptavinum upp á upplifun af landinu. Aftur á móti eru þó nokkrir 

samkeppnisaðilar á Strikinu sem bjóða upp á þjónustu sem vekur um leið athygli á ákveðnu 

landi, heimsálfu, þjóðerni, eða upplifun af einhverri gerð (Københavns City Center, 2011). 

Sem dæmi má nefna veitingastað sem ber nafnið Viking restaurant og annan sem vísar til 

Sjanghæ (e. Restaurant Shangai). Einnig eru nokkrar verslanir á Strikinu tileinkaðar 

ferðamönnum, til dæmis minjagripaverslanirnar Viking gaveshop, København souvenir og 

Danish Souvenir ApS. Heimsmetasafn Guinnes er einnig staðsett á Strikinu en þar er gestum 

boðið upp á að sjá hin ýmsu heimsmet myndrænt (Virtual Tourist, e.d.). Kaffihúsið Kaffi 

Evrópa er einnig staðsett á Strikinu, en það býður upp á mismunandi vörur frá Evrópskri 

menningu til dæmis kaffi frá Frakklandi, kökur frá Ítalíu og Búdapest sem og spænska og 

gríska rétti (Europa, e.d.). Ásamt því sem nefnt er hér að ofan er að finna tvo bari á Strikinu, 

The Dubliner og The Irish Rover, sem leggja áherslu á að veita viðskiptavinum sínum brot af 

Írlandi með því að innrétta barina líkt og írska krá (Nelso, e.d.).  
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7.5 Markaðsáætlun 

Mikilvægt er að markaðssetja Experience Iceland vel þar sem megintilgangur þess er 

landkynning á Íslandi sem áfangastað. Innan verslunarinnar verður stöðugt notast við 

skynjunar- og upplifunarmarkaðssetningu sem og beina sölu. Stofnuð verður vefsíða fyrir 

Experience Iceland sem mun veita upplýsingar um fyrirtækið og vöruúrval í boði. Þar að auki 

verður hægt að komast í samband við almenna þjónustuaðila og vöruframleiðendur á Íslandi. 

Vefsíðan mun virka sem gagnvirk gátt sem viðskiptavinir geta leitað í vakni áhugi þeirra á 

Íslandi, hvort heldur sem áfangastaðar eða til að nálgast vörur og þjónustu. Til stuðnings 

vefsíðunnar verður notast við gagnvirka markaðssetningu í gegnum samskiptavefinn 

Facebook þar sem verslunin og vefsíðan verða auglýst í hliðarauglýsingum. Þar að auki 

verður stofnuð fyrirtækjasíða fyrir Experience Iceland þar sem áhugasamir geta fylgst með 

gangi mála.  

Notast verður við umfjöllun, auglýsingar og beina markaðssetningu til að auka athygli á 

opnun verslunarinnar. Haft verður samband við danska fjölmiðla í útvarpi, sjónvarpi, 

dagblöðum og öðrum fréttamiðlum til að fá umfjöllun um opnunina að kostnaðarlausu. Þar að 

auki verða hengd upp veggspjöld víðsvegar á Strikinu um það bil viku fyrir opnun. Við 

opnun verslunar og næstu daga þar á eftir verður bæklingum dreift til gangandi vegfarenda. 

Utanvert útlit verslunarinnar er einnig hluti af beinni markaðssetningu en ákveðin sérkenni 

Íslands verða notuð til að vekja athygli gesta og gangandi á versluninni. Verslunin mun því 

skera sig úr umhverfinu og vekja upp forvitni og athygli. 

Mikilvægt er að staðfæra vörumerki Experience Iceland og um leið Ísland sem 

áfangastað í huga neytenda. Markaðssetningu verður viðhaldið með áberandi vörumerki og 

merktum pokum auk þess sem viðburðir sem verslunin stendur fyrir verða auglýstir á vefsíðu 

Experience Iceland, á veggspjöldum og með dreifingu bæklinga á Strikinu. 
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7.6 Söluáætlun
20

 

Tafla 7-1. Söluáætlun frá 1. maí til 31. desember 2012. 

Söluáætlun Experience Iceland ehf. frá 1. maí til 31. desember 2012 

          

  Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des 

Sölutekjur                 

 Vörusala 2.137.915 7.422.840 8.683.119 8.051.885 7.643.990 7.673.725 7.671.557 8.159.920 

          

Aðrar tekjur                 

 Leigutekjur 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000 100.000 100.000 200.000 

 Sölulaun 10% 20.000 20.000 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000 20.000 

Samt. aðrar tekjur 220.000 220.000 220.000 220.000 110.000 110.000 110.000 220.000 

          

Heildartekjur 2.357.915 7.642.840 8.903.119 8.271.885 7.753.990 7.783.725 7.781.557 8.379.920 

 

 

Við gerð sölu- og fjárhagsáætlunar var einungis gert ráð fyrir rekstri á fyrst verslun 

Experience Iceland. Útreikningar á tekjuöflun voru gerðir eftir áætluðum vörukaupum fyrir 

verslun. Áætluð voru vörukaup fyrir maí miðað við að svara eftirspurn við opnun og í júní 

mánuði. Áætluð sala var svo reiknuð út frá lagerstöðu í byrjun hvers mánaðar og gert var ráð 

fyrir aukinni sölu yfir sumarmánuðina og desember mánuð miðað við upplýsingar um 

álagstíma á Strikinu í Danmörku.  

Álagning vöruflokka er þrenns konar, 30% á matvöru, 36% á fatnað og 60% á 

kaffihúsavarning. Hins vegar við útreikninga á áætlaðri sölu var notast við meðalálagningu 

sem er 40%. Í söluáætlun voru teknar fyrir vinsælustu vörutegundir í matvöru í verslun 

Inspired by Iceland; skyr, brennivin, fiskur, vatn og súkkulaði (Heiðar Árnason munnleg 

heimild, 4. maí 2011). Þar að auki voru valin þrjú þekkt vörumerki frá íslenskum 

fataframleiðendum. Leigutekjur voru áætlaðar 100.000 jafnt yfir árið með 50% hækkun yfir 

sumartímann og desember mánuð. Þar að auki voru áætluð 10% sölulaun ofan á leigutekjur 

sem þóknun.  
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 Söluáætlun fyrir árin 2013 til 2016 má finna í viðauka F.  
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7.7 Fjárhagsáætlun 

7.7.1  Stofnkostnaður 

Tafla 7-2. Stofnkostnaður fyrir verslun Experience Iceland 

Stofnkostnaður Experience Iceland ehf.  

   

Upphafskostnaður   

 Upplýsingaöflun/markaðsrannsóknir 900.000 

 Vinna sérfræðinga 2.500.000 

 Hönnun á útliti verslunar 1.500.000 

 Stofnun einkahlutafélags 130.500 

 Forritun á vefsíðu 450.000 

 Stofngjald fyrir hýsingu á vefsíðu 10.000 

 Loftræsting í verslun 500.000 

 Dömu- og herrasalerni í verslun 200.000 

 Vínveitingaleyfi í verslun 50.000 

 Auglýsingakostnaður 600.000 

Samtals upphafskostnaður 6.840.500 

   

Innréttingar og búnaður   

 Framkvæmdavinna 2.000.000 

 Innréttingar og uppsetning í verslun 13.000.000 

 Lýsing í verslun 1.500.000 

 Tölvubúnaður í verslun 1.200.000 

 Afgreiðslukassar í verslun 500.000 

 Símabúnaður í verslun 50.000 

 Kaffivélar í verslun 700.000 

 Prentarar í verslun 200.000 

 Eftirlitsmyndavélar í verslun 450.000 

 Vöruverndarhlið með uppsetningu 230.000 

Samtals innréttinga- og búnaðarkostnaður 19.830.000 

   

Samtals stofnkostnaður Experience Iceland 26.670.500 

 

Stofnkostnaði
21

 er skipt í tvennt, annars vegar sá upphafskostnaður sem fellur til vegna 

stofnunar fyrirtækis og verslunar og hins vegar sá kostnaður sem má eignfæra þ.e. 

innréttingar og búnaður sem má afskrifa með árunum. Við gerð áætlana var miðað við að 

verslunarhúsnæðið á Strikinu væri um 100 fermetrar. Gert var ráð fyrir kaupum á þremur 

tölvum, þremur afgreiðslukössum, þremur símum, einni kaffivél og tveimur prenturum. 

Undir auglýsingakostnað falla hliðarauglýsingar á samskiptavefnum Facebook ásamt hönnun 

og útprentun bæklinga og veggspjalda. Áætlað er að um 700 notendur smelli á 

hliðarauglýsingu Experience Iceland daglega og greiddar eru tíu krónur af hverjum notenda 

eða 7.000 krónur á dag. Ríflegt fjármagn var áætlað í lýsingu þar sem hún skiptir miklu máli 
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 Forsendur og útreikningar sölu- og fjárhagsáætlunar má finna í viðauka E. 
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við að skapa rétt andrúmsloft innan verslunarinnar. Framkvæmdavinna innifelur í sér 

undirbúning verslunarhúsnæðis svo sem málningarvinnu, smíðavinnu og verktakalaun. 

Kostnaðarliðurinn innréttingar og uppsetning í verslun gerir einnig ráð fyrir launakostnaði. 

Gert er ráð fyrir þremur eftirlitsmyndavélum og einu vöruverndarhliði í versluninni. 

7.7.2  Kostnaðaráætlun
22

 

Við útreikninga
23

 á fyrstu vörukaupum Experience Iceland var gert ráð fyrir að verslunin yrði 

vel í stakk búin fyrir opnun. Áætlað innkaupamagn í hverjum mánuði var svo reiknað út frá 

eftirstöðvum á lager auk þess sem gert var ráð fyrir söluþróun miðað við álagstíma á Strikinu 

og þar sem áætlað er að opna verslunina í enda maí var því gert ráð fyrir mun lægri 

innkaupamagni í júní mánuði. Einnig var það haft að sjónarmiði að lagerinn yrði aldrei undir 

tveimur milljónum króna til að geta svarað eftirspurn en um leið að halda honum í lágmarki 

til að draga úr vörukaupum og innflutningsgjöldum. Undir kostnaðarliðnum vörukaup var 

gert ráð fyrir flutningsgjöldum og voru þau áætluð 13% af innkaupamagni.  

Við útreikninga á launum og launatengdum gjöldum voru meðallaun á Íslandi notuð til 

viðmiðunar. Áætlað er að stöðugildi innan verslunarinnar verði fjögur talsins og laun og 

launatengd gjöld verði um 1.000.000 krónur á mánuði. Varðandi leigu á verslunarhúsnæði 

var áætlað um 1,2 milljónir króna fyrir 100 fermetra húsnæði og um 400.000 krónur á mánuði 

í hita og rafmagn. Varðandi leigu á öryggis- og eldvarnarkerfi var áætluð mánaðarleiga ásamt 

uppsetningu á þremur hreyfiskynjurum og tveimur reykskynjurum um 7.900 krónur. Gert var 

ráð fyrir þremur posum í verslun og undir hugbúnaðarleigu fellur það viðskipta- og 

upplýsingakerfi sem taka þarf í notkun. Vörumerkingar í lit á meðalstórum pokum er um 40 

krónur á poka og í hverjum mánuði var svo áætluð um hálf milljón króna sem innifelur 

ófyrirsjáanlegan kostnað. Kostnaðaráætlun í heild sinni má finna á töflu 7-3. 
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 Kostnaðaráætlun fyrir árin 2013 til 2016 má finna í viðauka F.  
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 Forsendur og útreikningar sölu- og fjárhagsáætlunar má finna í viðauka E. 



 

 

 

Tafla 7-3. Kostnaðaráætlun frá 1. janúar til 31. desember 2012 

Kostnaðaráætlun Experience Iceland ehf. frá 1. janúar til 31. desember 2012 

              

  Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des 

Áætlaður kostnaður                         

Rekstrarkostnaður verslunar             

 Vörukaup og flutningskostnaður     7.635.410 1.465.999 6.588.027 5.558.112 5.335.127 5.490.335 5.479.020 5.978.013 

 Laun og launatengd gjöld     1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

 Húsaleiga 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 

 Hugbúnaðarleiga     50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

 

Leiga á öryggis- og 

eldvarnarkerfi 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 

 Posaleiga      10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

 Vörumerkingar á pokum    400.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

 Lén á vefsíðu     3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

 Hýsing á vefsíðu     10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

 Internettenging     30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

 Símareikningur     100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Annar kostnaður     500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

Heildarkostnaður 1.707.900 1.707.900 1.707.900 2.107.900 11.246.310 5.076.899 10.198.927 9.169.012 8.946.027 9.101.235 9.089.920 9.588.913 
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7.7.3  Rekstrarreikningur
24

 

Tafla 7-4. Rekstrarreikningur Experience Iceland 

Rekstrarreikningur Experience Iceland ehf. fyrir árið 2012 

   

Rekstrartekjur   

 Sölutekjur 57.444.951 

 Aðrar rekstrartekjur 1.430.000 

  58.874.951 

   

Rekstrargjöld   

 Vörukaup og flutningskostnaður 43.530.042 

 Laun og launatengd gjöld 8.000.000 

 Gjöld vegna húsnæðis 20.400.000 

 Stofnkostnaður 26.670.500 

 Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 3.718.800 

 Annar rekstrarkostnaður 4.000.000 

  106.319.342 

   

Tap af reglulegri starfsemi fyrir skatta -47.444.392 

   

 Fjármagnstekjuskattur  

   

Hagnaður/tap ársins -47.444.392 

 

Eins og má sjá í töflu 7-4 er verslun Experience Iceland að skila tapi upp á 47 milljónir. Þetta 

má rekja til hversu hár stofnkostnaður er. 

7.7.4  Fjármögnun 

Ef vel gengur með starfsemi Experience Iceland mun það skila landi og þjóð ávinningi. Því 

verður leitað til ríkisrekinna stofnana og hagsmunaaðila við fjármögnun á verkefninu. Áætlað 

er að fá Íslandsstofu til að koma að verkefninu í tengslum við rekstur á verslunarhúsnæði. 

Hagsmunaaðilar sem koma að eignarhaldi munu leggja til fjármögnun í verkefnið ásamt 

fjárfestum. 

                                                 
24

 Rekstrarreikningar fyrir árin 2013 til 2016 má finna í viðauka F. 
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7.8 Fýsileikaathugun 

7.8.1  Núllpunktsgreining  

 
Mynd 7-3. Núllpunktsgreining Experience Iceland 

Núllpunktsgreiningin er reiknuð út frá áætluðum tekjum og gjöldum í lok hvers árs, árin 2012 

til 2016. Eins og sjá má á mynd 7.3 er núllpunkti náð í byrjun árs 2016; eftir þriggja ára 

starfsemi. Fjárfestingar í varanlegum eignum geta leitt til þess að það tekur lengri tíma að ná 

núllpunkti og svo hagnaði (Íslandsbanki, e.d.) en fastur kostnaður er áætlaður mjög ríflega á 

hverju ári, eins og sjá má í kostnaðaráætlunun, sem getur verið útskýring á því að núllpunkti 

er ekki náð fyrr en árið 2016. Hins vegar má draga þá ályktun að núllpunktsgreiningin sé 

raunsæ, þar sem haft var í huga hversu umfangsmikil viðskiptahugmyndin er og 

kostnaðarsöm í framkvæmd.  
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7.8.2  SVÓT-greining 

Verslun Experience Iceland stefnir að öflugri landkynningu erlendis á nýjan og frumlegan 

hátt. Gerð var SVÓT-greining á Íslandi sem áfangastað til þess að styrkja hugmyndina og 

greina hvernig verslunin getur eflt gott umtal á landinu, styrkt ímynd þess og stöðu og jafnan 

aukið ferðamannastraum til landsins.  

 

 

 

Styrkleikar 

Einn helsti styrkleiki Íslands sem áfangastaðar er náttúra landsins. Ísland er kallað land elds 

og íss af ástæðu en hvergi í heiminum má finna náttúru eins og hér. Þar má nefna fjöll, fossa, 

jökla, norðurljós, heitar laugar og ósnortna náttúru við þjóðveginn. Náttúran hefur í gegnum 

tíðina vakið athygli landsins á erlendri grundu og verið eitt helsta auðkenni Íslands. Þá hafa 

fylgikvillar náttúruafla svo sem eldgoss einnig vakið athygli og áhuga á landinu erlendis. 

Landið býr yfir sérstöðu í úrvali afþreyingar sem að mestu leyti tengist framandi náttúru þess, 

til dæmis jöklaferðir, jökullónssiglingar og jeppaferðir á hálendinu. Menning, öflugt 

S V 

Ó T 

Styrkleikar Veikleikar 

Ógnanir Tækifæri 

 Ósnortin náttúra landsins 

 Sérstaða í úrvali afþreyingar 

 Menning og þjóð 

 Löggæsla og  heilsuvernd  

 Óvenjulegur valkostur fyrir 

ferðamenn  

 Staðsetning landsins  

 Löng lágönn 

 Árstíðarbundin afþreying 

 Kostnaðarsamt að ferðast til og frá 

landinu 

 Daprar samgöngur 

 Skert ímynd lands 

 Lenging ferðamannatímans 

 Auglýsa kosti árstíða á Íslandi 

 Vekja athygli á sjálfstæðum ferðum 

 Nýta fylgikvilla náttúruafla  

 Nýta athygli í kjölfar umtals  

 Bæta ímynd landsins 

 Náttúruöfl og veðurfar 

 Slæmt umtal 

 Gengissveiflur, verðlag og önnur 

gjöld 

 Inn- og útflutningsgjöld  

 Stríð, hryðjuverk og farsóttir 

Tafla 7-5. SVÓT-greining Íslands sem áfangastaðar 
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skemmtanalíf og vinaleg þjóð eru einnig styrkleikar landsins ásamt matarvenjum sem vakið 

hafa athygli. Þar að auki er Ísland hægt og bítandi að koma framleiðslu sinni á alþjóðlegan 

markað til dæmis með sölu á skyri í Bandaríkjunum. 

Landið er talið nokkuð heilsusamlegt og hreinlegt samkvæmt rannsókn 

Alþjóðaefnahagssambandsins (Blanke og Chiesa, 2011) og löggæsla er talin með góðu móti. 

Ísland er framandi og spennandi en jafnframt óvenjulegur valkostur fyrir ferðamenn. Landið 

er ekki hinn hefðbundni ferðamannastaður en ferðamenn koma til Íslands til að sjá og upplifa 

eitthvað nýtt og spennandi. Staðsetning landsins og stærð þess er einnig afar hentug þar sem 

það er staðsett í miðju Atlantshafi á milli tveggja heimsálfa. Aftur á móti, þó svo að landið 

leyni á sér í stærð eru vegalengdir stuttar innanlands og góð gistiaðstaða víðsvegar.  

Fanga má athygli og áhuga ferðamanna á Íslandi sem áfangastað með því að draga fram 

fyrrnefnda styrkleika landsins í verslun Experience Iceland. Experience Iceland mun styrkja 

sig sem landkynningu með því að hanna útlit verslunar sinnar sem svipar til náttúru landsins, 

ásamt því að fanga andrúmsloftið sem þar ríkir. Hvað aðra styrkleika landsins varðar mun 

Experience Iceland draga þá fram með upplýsingagjöf, myndefni og sölu á íslenskum vörum 

innan verslunarinnar.  

Veikleikar 

Helsti veikleiki Íslands sem áfangastaðar er löng lágönn ferðamannastraums. Þennan vanda 

má helst rekja til árstíðabundinna afþreyinga og jafnvel veðurfars í landinu. Þar að auki er 

einkenni Íslands hversu langur dagurinn er á sumrin og hversu stuttur hann er á veturna. 

Ísland hefur aðallega verið þekkt fyrir snjósleðaferðir, hvalaskoðanir og aðrar skipulagðar 

skoðunar- og ævintýraferðir sem eru bundnar við vetrar- og sumartímann. Hins vegar geta 

ferðamenn komið í borgarferð til Íslands eða farið í sjálfstæðar skoðunarferðir um landið á 

hvaða árstíma sem er og því mætti leggja áherslu á þetta í landkynningu. Annar áhrifavaldur 

á ferðamannastraum til Íslands er kostnaður við að ferðast til og frá landinu og hversu fá 

flugfélög fljúga til landsins.  

Daprar samgöngur er einnig veikleiki sem hefur áhrif á viðveru ferðamanna á Íslandi. 

Ekki er möguleiki á ódýrum ferðamáta út á land eins og að ferðast með lest, sem tíðkast 

víðsvegar í heiminum. Einu mögulegu leiðirnar til að ferðast út á land eru að leigja bíl, fljúga 

eða kaupa pakkaferð í rútu sem eru mun dýrari og seinfarnari ferðamátar. Að lokum hefur 

ímynd landsins verið skert undanfarið í kjölfar neikvæðrar fjölmiðlaumfjöllunar erlendis um 

meðal annars eldgosi og fjárhagskreppu.  
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Verslun Experience Iceland er tilvalin landkynning til að draga úr veikleikum og leggja 

áherslu á þá styrkleika sem landið býr yfir. Verslunin dregur athygli á þá kosti sem fylgja 

mismunandi árstíðum og sýnir fram á þá afþreyingu sem fer samhliða árstíma hverju sinni. 

Alls kyns ævintýra- og skoðunarferðir eru í boði allt árið um kring sem geta henta jafnt fyrir 

áhættusækna ferðamenn sem og áhugasama fjölskyldu. Experience Iceland mun því varpa 

nýju ljósi á Ísland sem áfangastað og veita upplýsingar um það sem er í boði fyrir ferðamenn 

af öllum stærðum og gerðum. Hvað samgöngur varðar má til dæmis leggja áherslu á kosti 

þess að leigja bílaleigubíl og ferðast sjálfstætt um landið, en þannig geta ferðamenn öðlast 

einstaka upplifun. 

Ógnanir 

Þegar litið er til helstu ógnana fyrir Ísland sem áfangastað má nefna öll þau náttúruöfl sem 

fyrirfinnast á landinu, til dæmis eldgos, snjóflóð, jarðskjálfta, aurskriður, sjávarflóð, 

jökulhlaup, heita hveri og örar veðurbreytingar. Slík náttúruöfl sem og óvenjulegt, og oft á 

tíðum fremur ógnvekjandi landslag Íslands, geta haft fráhrindandi áhrif á ferðamenn. Önnur 

ógnun fyrir ferðaþjónustu á Íslandi er það slæma umtal sem landið hlaut í kjölfar eldgossins í 

Eyjafjallajökli og alþjóðlegu fjármálakreppunar. Umtalið leiddi til skertrar ímyndar Íslands 

og olli minnkandi ferðamannatíðni til landsins. Gengissveiflur, verðlag og önnur gjöld eru 

einnig ríkur áhrifavaldur á ferðaþjónustu og samkeppnishæfni. Í dag er íslenska krónan afar 

hagstæð fyrir erlenda ferðamenn en þrátt fyrir það er verðlag hér á landi fremur hátt. Má þar 

helst nefna inn- og útflutningsgjöld og áfengisgjald. Þetta skapar einnig vandamál fyrir 

Experience Iceland þar sem flutningskostnaður við að flytja vörur erlendis frá Íslandi er 

fremur hár vegna gengisbreytinga. Stríð, hryðjuverk og farsóttir í heiminum valda einnig 

samdrætti í ferðamennsku þar sem menn eru líklegir til að draga verulega úr ferðalögum á 

milli landa þegar slík ókyrrð ríkir. Vissulega er ekki mikið annað hægt að gera en að sýna 

stuðning í slíkum aðstæðum og gera varúðarráðstafanir til að sporna gegn mögulegum 

fylgikvillum. 

Til að sporna gegn fyrrnefndum ógnunum ætti Ísland að einblína á styrkleika sína og 

vekja athygli á þeim meðal ferðamanna. Vekja má frekari athygli á þeirri náttúrufegurð sem 

skapast af völdum stórbrotinna náttúruafla og hafa áhrif á viðhorf ferðamanna til landsins. 

Experience Iceland mun varpa ljósi á þá staðreynd að náttúruöfl á Íslandi eru ekki endilega 

hættumeiri en þau sem finnast annars staðar í heiminum. Þrátt fyrir að slæmt umtal hafi 

almennt neikvæð áhrif á ímynd landsins má hafa í huga að athygli beinist að landinu. 
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Athyglina má nýta til að varpa ljósi á jákvæð einkenni landsins og um leið umbreyta slæmu 

umtali í gott umtal. Hvað varðar ógnanir af völdum gengissveiflna og hás verðlags 

innanlands á Experience Iceland að einblína á núverandi hagstætt gengi vegna lækkunar 

íslensku krónunnar sem og lág flugfargjöld til landsins.  

Tækifæri 

Helsta tækifærið til að bæta Ísland sem áfangastað liggur einna helst í því að auka 

ferðamannastraum til landsins sem og að lengja ferðamannatímann. Fín sumur og góðir vetur 

einkenna Ísland en með því að draga fram þá kosti og afþreyingu sem liggja að baki hverrar 

árstíðar fyrir sig má auka ferðamannatíðni allan ársins hring. Sem dæmi má bjóða upp á 

menningar- og söguferðir á vorin, aðlaðandi ævintýraferðir á veturna á borð við skíða-, jökla- 

og snjósleðaferðir, borgarferðir til Reykjavíkur á haustin og ýmsar náttúruskoðanir á sumrin
25

 

(Visit Iceland, e.d.). Þar að auki má varpa ljósi á þá afþreyingu sem er í boði allan ársins 

hring og ekkert því til fyrirstöðu að ferðamenn ferðist sjálfstætt og skoði landið á hvaða 

árstíma sem er.  

Verslun Experience Iceland mun nýta tækifæri Íslands með því að endurspegla allar 

fjórar árstíðirnar og vekja athygli á þeirri afþreyingu sem er í boði hverju sinni. Þar að auki 

mun verslunin nýta þau tækifæri sem skapast í kjölfar náttúruafla og vekja athygli á þeim sem 

áhugaverðan kost til að sækja landið heim. Fjölmargir heimsóttu Eyjafjallajökul af einskærri 

forvitni og löngun til að upplifa þau náttúruöfl sem þar voru að verki, en ekkert stendur í vegi 

fyrir því að auglýsa frekari skoðunarferðir þangað. Experience Iceland mun með verslun sinni 

nýta umtal til frekari landkynningar á Íslandi sem fýsilegum áfangastað og um leið bæta 

ímynd landsins. Þar að auki mun verslunin vinna sem upplýsingaveita sem auglýsir 

hentugleika núverandi gengis fyrir ferðamenn og hentugar pakkaferðir og flugferðir til og frá 

landinu.  

7.9 Framkvæmdaáætlun og lykilatriði til árangurs 

Gerð var framkvæmdaáætlun fyrir framgang verkefnisins Experience Iceland, sjá má nánari 

útlistun á mynd 7-3. Ef verkefnið á að ná settum tímasetningum þarf endanleg 

viðskiptaáætlun að liggja fyrir í enda ágúst 2011. Í framhaldi af því getur fjármögnun 

verkefnisins hafist og sömuleiðis samningagerð við samstarfsaðila og mögulega birgja. Að 

lokinni fjármögnun og annarri undirbúningsvinnu skal hefja útlits- og hönnunarvinnu, 
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 Sjá árstíðardagatal yfir viðburði og afþreyingu á Íslandi í viðauka D 
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samhliða því skal hefja leit að leiguhúsnæði í Danmörku svo að val á húsnæði verði sem 

hentugast fyrir áætlaða uppsetningu á hönnun og útliti.  

Áætluð opnun verslunar í Danmörku er í lok maí 2012. Framkvæmdavinna á 

verslunarhúsnæði og innkaupaferli má því ekki hefjast seinna en tveimur til þremur 

mánuðum fyrr. Gefinn er góður tímarammi þar sem ýmislegt getur komið upp á við 

framkvæmdavinnu og innflutning, en sé unnið jafnt og þétt að settu markmiði er ekkert því til 

fyrirstöðu að opna verslunina á fyrirhuguðum tíma. Fyrir opnun verslunarinnar þarf vitaskuld 

að ráða starfsmenn og því þarf ráðningarferli að hefjast ekki seinna en tveimur og hálfum 

mánuði fyrir opnun. Auglýsingaherferð fyrir verslunina skal fara af stað um miðjan apríl eða 

um rúmlega mánuði fyrir opnun verslunar.  
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8  Niðurstöður og umræður 

Þar sem um óhefðbundna ritgerð er að ræða eru niðurstöður og umræður sameinaðar í einn 

kafla. Markmið þessarar ritgerðar var að athuga fýsileika nýrrar viðskiptahugmyndar á sviði 

landkynningar fyrir Ísland. Spurningin sem leitast var við að svara var: Er hægt að hafa áhrif 

á ímynd Íslands og ferðamannatíðni með verslun sem veitir vissa innsýn og upplifun af 

Íslandi sem áfangastað? Niðurstaðan er sú að með skynjunar- og upplifunarmarkaðssetningu 

í verslun má hafa áhrif á umhverfi neytenda og leiða til breytinga í bæði hugsunarhætti þeirra 

og hegðun. Niðurstaðan er jákvæð fyrir ferðaþjónustuna, íslenska framleiðslu og Ísland 

almennt og bendir til þess að fullt erindi sé fyrir landkynningu af þessu tagi.  

Staða ímyndar Íslands er í uppbyggingu eftir bankahrun og eldgos, og því er afar 

mikilvægt að fylgja eftir árangrinum af markaðsátakinu Inspired by Iceland með 

áframhaldandi sókn og vörn (Þingskjal 649, 2010-2011). Það er því kjörið tækifæri fyrir 

Experience Iceland að fara af stað með landkynningu á Íslandi sem áfangastað þar sem 

markmiðið er að hafa áhrif á ferðamannatíðni með bættri ímynd. Heimildir sýna að ímynd er 

sterkur áhrifavaldur í ákvarðanatöku neytenda (Beerli og Martin, 2004; Kotler og Gertner, 

2002; Kotler o.fl., 1993) og að fólk ferðast frekar til þeirra áfangastaða sem búa yfir sterkri 

og jákvæðri ímynd (Echtner og Ritchie, 2003). Þá segja Echtner og Ritchie (2003) að 

áfangastaðir verði að staðfæra sig á jákvæðan hátt í huga ferðamanna og að sköpun aðlaðandi 

ímyndar sé þar lykilatriði. Það gefur því auga leið að verslun Experience Iceland muni stuðla 

að bættri ímynd með því að staðfæra styrkleika landsins í huga neytenda sem leiðir svo af sér 

aukna ferðamannatíðni.  

Líkt og fjallað var um í 5. kafla eru hefðbundnar aðferðir í markaðssetningu ekki eins 

áhrifaríkar fyrir neytendur nútímans. Upplifunarmarkaðssetning er ný nálgun í 

markaðssetningu sem einblínir á að veita neytendum upplifun af vörumerki. Kynntar voru 

þrjár tegundir verslana sem nýta sér upplifunarmarkaðssetningu; hugtakaverslun, 

skyndiverslun og upplifunarverslun. Heimildir sýna að þessar verslanir hafa allar áhrif á 

hugrænt ástand neytenda með því að veita þeim meira en einungis kaup og sölu. Verslun 

Experience Iceland mun búa yfir eiginleikum úr öllum þremur verslununum; hún mun 

einblína einungis á Ísland sem áfangastað líkt og hugtakaverslun, vera auglýsing líkt og 

skyndiverslun með það markmið að kynna Ísland sem ákjósanlegan áfangastað og vera 

upplýsingaveita sem að sama skapi veitir upplifun af áfangastað líkt og upplifunarverslanir.  
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Í dag er ekki nóg að veita vöru og þjónustu í sjónrænu samhengi heldur þarf að tengja og 

vinna með öll fimm skynfærin (Equal Strategy, 2009) og mynda þannig skynjað auðkenni 

fyrirtækisins svo að viðskiptavinurinn tengist vörumerkinu sjálfkrafa (Seckler og Hall, 2009). 

Experience Iceland mun notast við skynjunarmarkaðssetningu til að hafa áhrif á öll fimm 

skilningarvitin og gefa þannig viðskiptavinum góða mynd af Íslandi. Jafnt að innan sem utan 

á verslunin að endurspegla náttúrufegurð Íslands sem og önnur auðkenni landsins, og mun 

hún því svipa nokkuð til íslenska skálans í heimssýningunni í Sjanghæ árið 2010. Höfundar 

telja að ef farið verður rétt með skynjunarmarkaðssetningu í verslun Experience Iceland muni 

viðskiptavinir tengjast Íslandi enn frekar. Með því að varpa breytilegum myndum af Íslandi, 

sem teknar eru á öllum árstíðum, á veggi verslunar og klæða útveggi til dæmis með íslensku 

hrauni, má hafa sjónræn áhrif á viðskiptavini. Gróður úr íslenskri náttúru er tilvalinn til þess 

að endurspegla íslenskt andrúmsloft ásamt því að hafa áhrif á lyktarskyn viðskiptavina. Með 

íslenskri tónlist og einkennandi íslenskum náttúruhljóðum má hafa áhrif á hljóðskyn 

viðskiptavina og íslensk matvara sér um að virkja bragðskyn þeirra. Verslun Experience 

Iceland mun leggja áherslu á góða þjónustu og vel uppbyggða verslun en fræðilegir kaflar um 

þjónustu og uppbyggingu verslana sýna að þessir þættir hafa einnig áhrif á andrúmsloft og 

upplifun innan verslunar.  

Notast var við neytendahjólið í kafla 5.4 til að svara spurningunni um það hvort hægt sé 

að bæta ímynd áfangastaðar og auka ferðamannatíðni með verslun sem er tileinkuð 

áfangastaðnum. Niðurstöður leiddu í ljós að með skynjunar- og upplifunarmarkaðssetningu 

má hafa áhrif á umhverfi viðskiptavina og leiða til breytinga á tilfinningum og hugarstarfi 

þeirra. Þannig má vekja tilfinningalega svörun og tryggð viðskiptavina gagnvart 

áfangastaðnum og leiða til bættrar ímyndar þar sem hún er mótuð af vitrænum og 

tilfinningalegum þáttum (Baloglu og McCleary, 1999; Beerli og Martin, 2004). Samkvæmt 

þessu ætti löngun viðskiptavina til að heimsækja áfangastaðinn að vakna, og þar sem 

neytendahjólið lýsir hringrænu ferli í áhrifum neytenda gæti þetta einnig leitt til breyttrar 

hegðunar viðskiptavina og þeir ferðast til áfangastaðarins. Þetta svarar því 

ritgerðarspurningunni að því leyti að með ofangreindum aðferðum í skynjunar- og 

upplifunarmarkaðsfræði getur verslun Experience Iceland haft áhrif á umhverfi viðskiptavina 

sinna með því að kynna styrkleika landsins og varpa ljósi á Ísland sem ákjósanlegan 

áfangastað. Þessar breytingar á umhverfi viðskiptavina hafa svo áhrif á viðhorf þeirra og 

leiða til bættrar ímyndar Íslands. Að lokum hefur þetta áhrif á hegðun viðskiptavina og þeir 

ferðast til Íslands sem leiðir til aukinnar ferðamannatíðni.  
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Að mati höfunda gengur hugmyndafræðin á bak við verslun Experience Iceland upp. Til 

þess að svara spurningunni um hvort mögulegt sé að opna slíka verslun erlendis, til að kynna 

Ísland og íslenska vöru, var gerð viðskiptaáætlun með greiningum, áætlunum og 

fýsileikaathugunum ásamt því að framkvæmd var eigindleg rannsókn á viðhorfi erlendra 

aðila til Íslands. Heildarniðurstöður markaðsgreiningar leiddu í ljós að góður grundvöllur er 

fyrir því að Experience Iceland opni verslun sína erlendis. Ekki er vitað til þess að slík 

verslun hafi verið stofnuð áður og því mun verslun Experience Iceland búa yfir sérstöðu á 

sínu sviði. Samkeppnisaðilar á Strikinu eru nokkrir en þeir eru frábrugðnir af því leyti að þeir 

eru ekki að samtvinna upplifunar- og skynjunarmarkaðssetningu né að bjóða heildræna 

upplifun. Í ljósi þess telja höfundar að mikilvægt sé fyrir Experience Iceland að fara ekki út 

fyrir sett markmið og markaðssetja verslunina ávallt sem landkynningartæki sem veitir 

upplifun af Íslandi.  

Eins og greint var frá í 3. kafla eru hinir hefðbundnu ferðamenn sem koma til Íslands 

hjón á fertugsaldri sem koma barnlaus í frí. Auðvelt hefði verið að skilgreina þessa 

lýðfræðilegu breytu sem markhóp Experience Iceland en samkvæmt Plog (2001) og 

niðurstöðum úr eigindlegri rannsókn er markhópur Íslands sem áfangastaðar frekar 

ævintýragjarnt fólk. Á undanförnum árum hefur Ísland þar að auki fært það í aukana að bjóða 

upp á og auglýsa skipulagðar ævintýraferðir eins og hellaskoðanir, snjósleða-, jökla- og 

eldgosaferðir. Höfundar telja að samkvæmt þessu sé skynsamlegt fyrir Experience Iceland að 

einbeita sér að breiðara aldursbili en hinir hefðbundnu ferðamenn Íslands eru á, og skilgreina 

markhóp sinn frekar út frá sálfræðilegum breytum eða persónuleikum ferðamanna. 

Experience Iceland mun veita Íslandi sem áfangastað forskot á samkeppnisaðila sína með því 

að vera með nýja tegund landkynningar sem kynnir og veitir upplifun af Íslandi sem 

áfangastað. Þá skapast einnig samkeppnisforskot í ljósi þess að úr niðurstöðum eigindlegrar 

rannsóknar kom fram að Ísland býður upp á afþreyingu fyrir alla aldurshópa eins og heitar 

laugar, hestaferðir og hvalaskoðanir. 

Í köflum 7.7 og 7.8 var sett fram sölu- og fjárhagsáætlun til að styrkja fýsileika 

hugmyndarinnar, en farið var djúpt ofan í hvern kostnaðar- og sölulið og raunsæi sýnt við 

útleiðslu framtíðaráætlana. Samkvæmt Heiðari Árnasyni, svæðisstjóra 10-11 verslana á 

Suðurnesjum, eru mest seldu vörurnar í verslun Inspired by Iceland í Flugstöð Leifs 

Eiríkssonar; lamb, harðfiskur, brennivín, súkkulaði og skyr, og hefur söluþróun farið vaxandi 

síðustu ár. Niðurstöður úr eigindlegri rannsókn sýndu svipaðar niðurstöður, en þeir 

viðmælendur sem höfðu bragðað íslenska matvöru voru jafnan mjög hrifnir af skyri, 

súkkulaði og harðfiski. Viðmælendur myndu einnig gjarnan vilja geta keypt þessar vörur í 
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sínu heimalandi og því má áætla að hægt sé að selja þessar vörur erlendis, en var það meðal 

annars notað sem útgangspunktur í útreikningum söluáætlunar. Samkvæmt niðurstöðum 

markaðsgreiningar má áætla vaxandi áhuga og vinsældir á verslun Experience Iceland þar 

sem hún verður ný sinnar tegundar. Út frá þessu var áætluð stigmagnandi aukning í sölutölum 

næstu ár og sýnir núllpunktsgreining að fyrirtækið muni ná hagnaði eftir þrjú ár í starfsemi. 

Höfundar telja það raunhæfa niðurstöðu þar sem hugmyndin er umfangsmikil, kostnaðarsöm 

í framkvæmd og einblínir á erfiðan og stóran markað. Að einhverjum tíma liðnum má hins 

vegar áætla að hægt verði að minnka heildarkostnað yfir árið með hagræðingu í vörukaupum 

eða hagstæðari samningsgerð við íslenska birgja, þar sem verslun Experience Iceland muna 

að öllum líkindum veita töluverða auglýsingu fyrir þá erlendis. Samkvæmt þessu mætti 

jafnvel gera ráð fyrir að ná núllpunkti fyrr.  

Niðurstöður höfunda úr SVÓT-greiningu fyrir Ísland sem áfangastað greindu frá því að 

styrkleikar landsins eru margir og mögulegt er að draga úr veikleikum og ógnunum með 

frekari landkynningu. Helsti styrkleiki landsins er náttúra þess, en samkvæmt Ferðamálastofu 

(2010) og niðurstöðum úr eigindlegri rannsókn, nefna flestir erlendir aðilar náttúruna sem 

aðal ástæðu við val á Íslandi sem áfangastað. Flestir viðmælendur eigindlegu rannsóknarinnar 

höfðu heyrt um náttúru Íslands, en samkvæmt Ries og Trout (2001) er hægt að hagræða og 

bæta við þá tengingu sem nú þegar er til í huga neytenda með staðfærslu. Draga má þá 

ályktun að með hönnun verslunar Experience Iceland verði því hægt að hagræða og bæta við 

þá tengingu sem viðskiptavinir hafa fyrir, með frekari landkynningu á Íslandi sem áfangastað. 

Annar styrkleiki Íslands er mikið úrval af afþreyingu, en hins vegar hefur þetta úrval ekki 

verið kynnt nóg fyrir ferðamönnum, sem hefur leitt til langra láganna í komu þeirra. Því er 

ákveðið tækifæri fyrir Experience Iceland að varpa ljósi á allar árstíðir Íslands og þær 

afþreyingar sem tengjast þeim, með frekari landkynningu. Niðurstaða höfunda er sú að Ísland 

hefur upp á margt að bjóða, eins og fjölbreytta afþreyingu sem ekki hefur fengið nægilega 

kynningu erlendis. Til styrkleika landsins teljast bæði hin íslenska þjóð og menning, og 

samkvæmt niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar voru allir skiptinemarnir sammála um að 

vekja þyrfti meiri athygli á íslenskri tónlist og þeirri menningu sem fylgir henni. Þessar 

niðurstöður styrkja grundvöll viðskiptahugmyndarinnar að því leyti að með aukinni kynningu 

og sölu á íslenskri tónlist og reglulegum tónlistarviðburðum má álykta að vitund erlendra 

aðila á íslenskri tónlistarmenningu aukist. Höfundar sjá verslun Experience Iceland einnig 

sem nokkurs konar tengilið erlendra aðila við íslenska tónlistarmenningu, þar sem nýta mætti 

verslunina til að kynna íslensku tónlistarhátíðina Iceland Airvawes enn betur og jafnvel selja 

miða í forsölu fyrir hátíðina. SVÓT-greining leiddi í ljós að veikleikar Íslands sem 



 

61 

 

áfangastaðar eru hversu kostnaðarsamt það er að ferðast til landsins og hversu daprar 

samgöngur eru innanlands. Eins og fram kom í kafla 7.8.2, má draga úr þessum veikleikum 

með verslun Experience Iceland og telja höfundar að með því að vekja athygli á núverandi 

hagstæðu gengi og ódýrri afþreyingu sé hægt að auka komu ferðamanna til landsins. 

Höfundar líta á þá umfjöllun og athygli sem Ísland hefur fengið erlendis undanfarið sem 

tækifæri fyrir Experience Iceland til að snúa vörn í sókn og skapa jákvæða landkynningu á 

Íslandi sem áfangastað. Höfundar telja að með því að leggja áherslu á alla þá náttúrufegurð 

sem skapast af völdum stórbrotinna náttúruafla á borð við eldgos og heita hveri, megi breyta 

viðhorfi erlendra aðila og draga þannig töluvert úr ógnunum. 

Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar leiddu í ljós að flestir viðmælendur vissu lítið um 

Ísland fyrir komu sína og því er kjörinn grundvöllur fyrir aukna landkynningu á Íslandi sem 

ákjósanlegum áfangastað. Höfundar telja að ef rétt er farið að framkvæmd hugmyndarinnar 

muni það skila sér í aukinni landkynningu sem leiðir til bættrar ímyndar Íslands og aukinnar 

komu ferðamanna. Mat höfunda er að Experience Iceland verði bæði íslensku hagkerfi og 

þjóð til framdráttar. 

8.1 Styrkleikar og veikleikar  

Styrkleiki ritgerðarinnar er að hún byggir á miklu magni fræðilegs efnis ásamt því að 

framkvæmd var viðskiptaáætlun með hagnýtingargildi í huga fyrir viðskiptahugmyndina og í 

senn ferðaþjónustu á Íslandi, íslenska framleiðslu og Ísland almennt. Fræðilegt efni styður 

möguleika viðskiptahugmyndarinnar ásamt því að framkvæmd var eigindleg rannsókn sem 

leiddi í ljós frekari stuðning þess efnis. Í viðskiptaáætluninni var gerð markaðsgreining þar 

sem markhópur og samkeppnisaðilar voru greindir fyrir verslun Experience Iceland, ásamt 

því að sett var fram sölu- og fjárhagsáætlun fyrir hugmyndina sem og núllpunktur greindur. 

Þar að auki var framkvæmd SVÓT-greining á Íslandi sem áfangastað og lagðar fram tillögur 

um hvernig Experience Iceland getur dregið úr veikleikum og ógnunum ásamt því að varpa 

ljósi á styrkleika og nýta tækifæri.  

Veikleiki ritgerðarinnar snýr að viðskiptaáætluninni en ekki fengust áreiðanlegar 

viðmiðunartölur fyrir alla kostnaðar- og söluliði í sölu- og fjárhagsáætlun. Höfundar byggðu 

því nokkra sölu- og kostnaðarliði á eigin tilfinningu eða ráðleggingum frá atvinnurekendum, 

en við áætlun og útreikninga var reynt að sýna raunsæi. Ekki var mögulegt að framkvæma 

eins viðamikla markaðsrannsókn á erlendum markaði eins og höfundar telja nauðsyn til fyrir 

þessa viðskiptahugmynd og voru því aðeins greindar þær upplýsingar sem unnt var að ná til. 

Úrtakið í eigindlegu rannsókninni var lítið og allir viðmælendur nú þegar á Íslandi, en þar að 
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auki var hugmyndin trúnaðarmál og því var ekki mögulegt að spurja viðmælendur hvort þeim 

þætti líklegt að verslun Experience Iceland myndi virka og hvort þeir myndu heimsækja 

hana. Þar sem samræmi var í svörum viðmælenda var dregin sú ályktun að úrtakið 

endurspegli þá ferðamenn sem falla undir markhóp Experience Iceland.  

8.2 Tillögur að úrbótum 

Höfundar telja að nauðsynlegt sé að framkvæma viðameiri markaðsrannsókn á fýsileika 

hugmyndarinnar á erlendum markaði áður en ráðist er í framkvæmd hugmyndar. Með því að 

taka viðtöl við ferðamenn á Strikinu og aðila búsetta í Kaupmannahöfn má fá markvissari 

gögn um viðhorf þeirra á Íslandi og ef til vill verslun Experience Iceland. Þar að auki er 

mikilvægt að hafa stærra úrtak viðmælenda til að afla markvissari gagna. Í framhaldi af 

markaðsrannsókn, telja höfundar að gera þurfi nákvæmari sölu- og fjárhagsáætlun byggða 

meðal annars á niðurstöðum rannsóknar. Setja þarf fram söluáætlun sem er byggð á 

nákvæmari sölutölum hvað varðar magn, verð og fjölda vörutegunda í verslun. Til 

viðmiðunar má rannsaka söluþróun og ef til vill nálgast sölutölur þeirra verslana á Strikinu 

sem svipa að einhverju leyti til verslunar Experience Iceland. Til að kostnaðaráætlun verði 

sem nákvæmust þarf að koma á samningum við áætlaða birgja, flutningsaðila og þá hönnuði, 

sérfræðinga og verktaka sem koma að uppsetningu verslunar. 

9  Lokaorð 

Markmið ritgerðarinnar var rannsaka hvort hafa mætti áhrif á ímynd Íslands og 

ferðamannatíðni með verslun sem veitir vissa innsýn og upplifun af Íslandi sem áfangastað. 

Frá fræðilegum heimildum og niðurstöðum úr eigindlegri rannsókn er ljóst að góður 

grundvöllur er fyrir slíka landkynningu með verslun erlendis en ef framkvæma á hugmyndina 

er nauðsynlegt að ráðast í viðameiri markaðsrannsókn og setja fram raunhæfari sölu- og 

fjárhagsáætlun. 

Höfundum finnst viðskiptahugmyndin afar áhugaverð og telja hana geta nýst Íslandi sem 

landkynningartæki. Vinnan sem fór í ritgerðina var afar fræðandi og ánægjuleg og vona 

höfundar að viðskiptaáætlunin sem og ritgerðin í heild sinni nýtist eigendum við framkvæmd 

hugmyndar.  
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11  Viðauki 

Viðauki A - Rýnihópur 

Viðmiðunarspurningar fyrir rýnihóp 

Welcome to this focus group and thank you so much for your participation. This research is 

for our bachelor thesis and is in regard to tourists in Iceland and their opinion of the country 

´s attributes and culture.  

1. Why did you decide to come to Iceland? 

2. Did you know something about the country before? If so what? 

3. What do you think about Icelandic nature? 

4. What do you think of Icelandic people in general (not only when partying)? 

5. Icelandic food? Is there anything in particular that you like? 

6. What do you think of Icelandic design?  

7. What about the Icelandic wool sweaters? Would you like to own one? 

8. What do you think of Icelandic music? Concerts?  

9. Do you know about our music festival Icelandic airwaves (opinion?) 

10. Do you see any product or attribute in Iceland that we are not marketing enough or at 

all that we should be doing. 

11. If you think back, is there some music, attribute or product that would„ve interest you 

about the country if you had known little or nothing about Iceland? 

 

Þátttakendur í rýnihóp 

Niels Olsthoorn, 25 ára, Holland 

Magdalena Waszczcuk, 24 ára, Pólland 

Shishir Patel, 28 ára, Bandaríkin 

Carlos Fernandez Asensio, 22 ára, Spánn 

Enrique Sánchez Martín, 24 ára, Spánn 

Arne Josten, 24 ára, Þýskaland 

Patrick Koch, 25 ára, Þýskaland 

Javier Cifuentes Gonzalez, 22 ára, Spánn 

Adrian Tábara, 22 ára, Spánn 

Edgar Palencia Rubio, 25 ára, Spánn 

Why did you decide to come here to Iceland? 
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Carlos: to be honest it was not my first choice. It was my third choice but now I am really 

happy to be here. I‟m learning a lot at the University. I‟m enjoying the country, it is different 

from mine so I like it. 

[Fleiri nefna að Ísland var ekki þeirra fyrsta val, þau enduðu einfaldlega hér] 

Enrique: it was my first choice. I was really excited to try a completely different place than 

Spain. I think the culture is completely different, also the places to see and I was so excited. I 

could choose from other countries like Italy but I prefer somewhere where I can learn a bit of 

English. 

Magda: it was my first choice because I always say to my friends that Iceland is a really 

exotic country, not because it‟s hot but because of culture and distance from Europe. Also 

that you speak English, so that is why I chose Iceland and the landscape.  

Adrian: yeah the landscape is good. 

[Allir viðmælendur eru sammála um að þeim líki landslagið.]  

 

Did you know anything about Iceland before you came? 

Adrian, Edgar, Arne: the volcano. 

Enrique: the glaciers and hot spring 

Arne: nearly nothing, in school we learnt the capital 

Carlos: and that you like to go to Spain  

Niels: I also heard about your finance 

 

When you knew that you were going to come here or if it was your choice, did you search for 

some information about the country or did you just arrive? 

Niels: I only looked at Wikipedia 

Patrick: I have a travel guide but that‟s all. My preparation is buying a travel guide. But I 

just bought it, I didn‟t read it. Just look a little peek in it and took out the map. 

Magda: yeah I did the same, I bought a travel guide. 

Arne: I took a brief look online. I tried to find out about the temperature, because all my 

friends kept saying Iceland is going to be so cold and you have no light in Iceland. So I tried 

to figure out the average temperature. 

Carlos: people don‟t really know what the temperature is here 

Edgar: I think the winter is worse in Germany 

Carlos: I also like the parties in Iceland. 
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Had you heard something about Iceland from friends, family or someone else? 

Adrian: Yes a friend of mine was living here so I asked her how everything is here, the cold, 

the parties, the University.  

Arne: I met one guy in my University from Iceland and talked to him a bit about Iceland and 

Germany and the comparison. But that was only to get an overview, nothing special. 

 

How do you like the culture here and the Iceland people? For example interactions with the 

people in the University, on the streets, in the store and also the culture, what is going on in 

Iceland. Do you have any experience with that, do you go to some events? 

Carlos: the interactions within the University aren‟t really different from the outside. 

Icelanders, in my opinion, I did not have any problems with them and they are really good 

people. They are hard workers, most of them and in the weekends they know how to enjoy 

themselves. 

Edgar: yeah I can say the same thing, the Icelandic people in my team, my teammates were 

the first people I knew and they were really friendly and helped so much. Icelanders are 

really crazy but in a good way. 

Arne: I really like the culture which developed around swimming pools and hot tubs. That is 

really nice. 

 

Do you go a lot to the swimming pools or hot tubs? 

Javier: yeah it is really different from my country. If you go to the swimming pools or hot 

tubs you have to pay a lot of money. But here it is really cheap compared to the other 

countries. 

Carlos: I told my parents that I was swimming in zero degrees and they think that I am 

insane.  

[Samtalið fer út í heitar laugar, öll segjast hafa prófað þær] 

Niels: it is crazy that where there is a lot of snow there is also hot water. 

Adrian: yeah it was good sitting in the hot water but swimming in the ocean, never again! 

 

Again about the culture, partying or some events, for example Iceland airwaves or some 

concerts, do you attend these events and if you do, do you like them? 

Patrick: I do and I love it! Yeah, here there is so much music and it is affordable. Also the 

small bands can make new, good music and yeah it is worth going to free concerts and they 

have a lot of small festivals. 
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Carlos: I like that in Iceland they really take care of their good music, not just commercial 

music. And everyone here is capable of playing at least one instrument. 

Enrique: yeah all the people know how to play an instrument. 

So you would say that you attend these small concerts a lot? 

Patrick: yeah very frequently 

Are there only Icelandic bands in these events? 

Patrick: yeah, there are not so many foreign bands coming but because they are good I go 

and watch them. 

So do you like Icelandic music in general? 

Carlos, Enrique, Patrick: yes 

Can you name any favorites? 

Group: Dikta, Agent Fresco, FM Belfast, Sigurrós, Björk, Blaz Roca, Páll Óskar, Friðrik Dór 

Did you know any of the Icelandic bands before you came here? 

Carlos: yeah Sigurrós. 

Group: Sigurrós and Björk  

Edgar: but I hate Björk. 

Patrick: I knew more because I in general follow those independent music, small bands. One 

more reason to come here, the culture, activites, festivals. 

Do you think you will come again to Iceland to attend Iceland airwaves? 

Patrick: yes, I‟m pretty sure. 

Carlos: I want to go to the festival in the Westman Island, this year it will be impossible for 

me but maybe next year. 

What do you know about the festival in the Westman Islands? 

Patrick: crazy and the light, the torches and then they sing that song.  

 

What do you think about Icelandic food? What comes to mind when I say Icelandic food? 

[Viðmælendur sýna viðbrögð og virðast ekki alltof spenntir fyrir matnum] 

Shishir: the shark 

Carlos: the Þorrablót 

Shishir: the only good thing about the food is that you can wash it down with brennivín. Its 

the best thing in Iceland 

[Allir viðmælendur staðfesta að þeir hafi prófað Brennivín og mörgum finnst það ágætt] 

Did you all attend the Þorrablót? 

Patrick: yeah but I wont do it again. 
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You didn’t like the food? 

Patrick: no 

Adrian: definately no. 

Arne: they told me that they bought the cheapest food so that might be the reason. I don‟t 

have a problem with food in general, especially not if its special but I was not able to eat it, I 

nearly puked in front of everyone. But they told me that normally its not that bad. But I 

wonder if someone is able to eat it. Maybe if it would be represented right.  

What about some other Icelandic food like skyr or harðfisk? 

Javier: yeah the skyr is really good. 

Adrian: he has already bought like three kilos. 

... and the dry fish? 

Carlos, Shishir: no 

[Öðrum finnst hann í lagi] 

Patrick: only when someone has it and offers, I want a bite but I wouldn‟t buy it. 

Arne: the salmon 

Enrique: the salmon is really good. 

[Allir eru sammála um að laxinn sé góður] 

Javier: yeah and the restuarant they prepare it in different ways. It is really really good. 

Magda: I really like the fresh fish here. [Sashir agrees.] 

Patrick: but it‟s not as cheap as I expected. I expected it to be nearly free. 

Group: yeah it‟s quite expensive 

Carlos: the lamb is really good but it is so expensive. 

Edgar: yeah and the chicken 

Carlos: the chicken, I bought boots, and skies and sticks for ten euros but you can‟t buy one 

kilo of chicken here for ten euros. 

What about whale meat? 

Javier: we tried it but couldn‟t eat more than one piece 

Patrick: I like it 

Edgar: me too, we once grilled it on the roof with the guys here last semester and it was 

really good. 

Niels: I have only tried the whale fat not the meat 

Madga: no, I don‟t like it.  

Those of you who don’t eat it or like it is it because we are hunting them? What are your 

comments about that? 
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Patrick: I don‟t support it but because you do it I have to try it since I like to try everything 

but its not one of my daily dishes 

Shishir: what I heard is that Icelanders don‟t go crazy hunting whale, you try to keep a quota 

on it so I think its ok 

Patrick: yeah its a small country and you don‟t export it 

 

How do you like the Icelandic water? 

Patrick: its good as long as its cold because the hot water stinks like fart  

[Allir eru sammála um þetta] 

Carlos: when my family came my mother told me to talk to the housekepper to fix the pipes.  

Edgar: but it doesn‟t smell in the swimming pools. 

Arne: its because they are heating the cold water and are not directly using the hot water. 

 

We already established that brennivín is good but do you like the Icelandic alcohol? 

Group: Tópas  

[Hópurinn er sammála um að bjórinn er ekkert sérstakur] 

Patrick: icelandic snaps, I saw it like something with moss taste, but I haven‟t tried it so I 

need to try. 

 

What do you think about Icelandic clothes? For example the wool sweaters?  

Enrique: I like them but in the beginning it was so strange 

Carlos: I have already ordered mine. It wasn‟t that weird. I thought people wearing slippers 

in the university was more weird. 

Is there anything else specific about Icelandic clothing. Do you like the fashion here? Is it 

different from where you come from? 

Shishir: No I don‟t like it. men wear the tightest jeans possible here. When I think about 

Icelandic fashion it„s tight jeans and a cardigan, that‟s a typical guys wear here. 

Carlos: I don‟t like the fashion for the guys. 

Patrick: it‟s hard to tell what is Icelandic fashion and what‟s not because it„s different in 

every country 

Shishir:  

What about some specific Icelandic design? Have you guys tried that or checked that out? 

For example Cintamani, 66 north, Nikita 
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Patrick: they are so expensive but I would like some. All those clothes are fine. I like the the 

outdoor clothes, but they look the same all over the world. 

[Flestum finnst hönnunin flott] 

Sashir: but in regard to the fashion, icelandic people really like to wear dark clothes. A lot of 

black. I don‟t really understand that.  

Have you bought some clothes here? 

Javier: well I bought a coat here but the rest was ok 

Patrick: no well beside the sweaters. 

[Flestir viðmælendur höfðu ekki keypt sér íslenskan fatnað] 

 

Had you heard about icelandic design before you came here? 

[Flestir viðmælendur hafa heyrt um íslenska hönnun áður, en Nikita er nefnd á nafn] 

Patrick: well they were only for girls  

Carlos: oh I think they have boys clothes 

Patrick: well I don‟t know I have only seen the store but never gone inside since I thought 

they only had clothes for girls. 

 

Do you think there are some attributes about Iceland we are not marketing enough? Anything 

that would have made you want to know more about the country and made you interested to 

come here?  

Patrick: nature and the partylife. Expecially for young people. I think that is a reason to 

come here. 

Carlos: yeah in my opinion you should exploit the nature in the tourism market.  

Where have you guys travelled? 

Group: north, south, the golden circle, seen some of the waterfalls, black falls 

Arne: it is very touristic the gold circle 

Adrian: Vik 

Patrick: Jökulsárlón 

Carlos: Akureyri 

Did you hear about some specific attractions in Iceland before you came here?  

Carlos: no, I learned about it when I arrived 

Enrique: in the airplane 

Niels: I had heard about the Blue Lagoon but that‟s it [Magda og Shishir eru sammála] 

Carlos: the glaciers  
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Arne: Icelandic horses, the Blue Lagoon, Geysir.  

 

Last year after the volcano, we had a marketing campaign called Inspired by Iceland, did you 

see it? 

Carlos: yes I saw it. 

Spyrjandi: did that make you want to come to Iceland or surprise that this was Iceland? 

Arne: I haven‟t seen it 

Edgar: I think it was pretty good 

Carlos: I know that the volcano helped to get more tourists here in Iceland 

 

When you look back is there something that you know now that would have made you more 

interested in coming here? 

Patrick: that the weather from august to the end of desember is awesome, after that it sucks. I 

thought we would have a lot of rain and snow and stuff but the worst week was when I had 

an visitor and it rained for five days but other than that the weather was good. Now we have 

had like five sunny days since the first of January 

Carlos: I came august 14th and the weather was terrible I almost went back home 

Arne: The nature [Allir eru sammála] 

Patrick: also all the concerts in Iceland  

Arne: also that you are using the geotherm energy  

Patrick: yes and heated sidewalks 

Madga: Also Northern lights is something awesome for us to see. Something that we cant 

see in our home country. 

[Allir eru sammála um að náttúran spili hér stórt hlutverk] 

 

Last question. If you could get some Icelandic products in your local store what would it be?  

Javier: skyr 

Patrick, Enrique: music 

Magda: chocolat, its really good.  

Patrick: icelandic candy 

Carlos: yes but not the liquorice. I don‟t like it 

Enrique: Salmon 

Carlos: maybe the lamb 

What about the shark? 
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[Allir segja nei] 

Patrick: there is some stuff that just belongs here and I wouldn‟t taste it if it was in Germany, 

just because its typical here 

Sashir: yes the experience of trying it in Iceland. 

 

Thank you so much for your participation. We are very thankful. 

 

Viðauki B – Viðtöl við ferðamenn 

Spurningar sem ferðamenn voru spurðir að í stuttu viðtali: 

1. What inspired you to come to Iceland? 

2. How do you like the country? 

3. Have you visited some attractions? 

4. If you had to describe Iceland in a few words, how would you describe it? 

5. What is the ideal traveller for Iceland? (explorer, adventurer, family) 

6. Have you tried or bought any icelandic products? 

 

 

Viðtal 1: 

Susanne, 33 ára, Holland 

Dennis, 34 ára, Holland 

 

What inspired you to come to Iceland? 

Susanne: The nature 

Do you like the country? Have you been around and seen some attractions? 

Dennis: we went to the south coast and we were also at the glacier. We found it amazing.  

So you really like to explore the nature? Yes. 

If you had to describe Iceland in a few words, how would you describe it? 

Dennis: the weather is cold, but the people is hot and the surrounding is beautiful. 

What is the ideal traveller for Iceland? (explorer, adventurer, family) 

Dennis: its for families or for young people who like to go for adventure. But you don‟t have 

to be a person who likes to be at the beach. You have to be an explorer otherwise you are in 

the wrong country. 
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Have you tried or bought any icelandic products? 

Susanne & Dennis: No not yet.  

 

Viðtal 2: 

Ake Johanson 62 ára, Svíþjóð 

Eiginkona (ónafngreind) 

 

What inspired you to come to Iceland? 

We have been thinking about coming here for a long time. When we were studying at 

Uppsala we met many icelandic people and made some great friends who told us about 

Iceland. 

How do you like the country?  

We have only stayed for two days and it is very good. Tomorrow we are going on a longer 

trip to the Golden Circle to see Geyser and Strokkur. We have read a little bit about it.  

Have you been seen some other attractions? 

Yes when we arrived to Keflavik airport we went to the Blue Lagoon. And now we feel ten 

years longer. Today we have been around the city with Volcan bus travel service. We like the 

city but its cold. In the morning it was sunny and 14 degrees though. 

If you had to describe Iceland in a few words, how would you describe it? 

Hot inside and cold on the surface. 

What is the ideal traveller for Iceland? (explorer, adventurer, family) 

Its for both family and adventure. For us its more adventure because our children are grown 

up. But we think its also for families, you have horses, nature and the whales in the sea are 

also attractive.  

Have you tried or bought any icelandic products? 

We have bought icelandic wool sweaters. But we have not tested anything yet.  

Have you tried any food? 

With our friends we tried the head of the sheep, we didn„t like it and we didn‟t eat the eye. 

And from the male sheep it was the testies, not so good. Also there was this old fish you have 

digged down, it was very strong. 

 

Viðtal 3: 

Johan, 28 ára, Svíþjóð 

Magnus, 30 ára, Svíþjóð 
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What inspired you to come to Iceland? 

Magnus: we are actually here on a business trip, rather a conference. 

Have you been here before? No. 

How do you like the country?  

Magnus: it has been great so far.  

Johan: The whole environment is fantastic. The nature. 

Have you been seen some other attractions? 

Magnus: we went river rafting yesterday. That was very fun. And tomorrow we are going 

horseback riding.  

Did you plan this before?  

Magnus: we were supposed to go here one year ago when the volcano erupted.  So we 

decided to go this year instead. Its one of these places you want to go here, but im not sure 

I„d plan my own holiday to go here. You usually go to warmer places. But I„ve always been 

fasinated and wanted to go to Iceland.  

So what would you say is the ideal traveller for Iceland? (explorer, adventurer, family) 

Magnus: its more for explorers or adventurers rather than a family holiday. Definately.  

 

If you had to describe Iceland in a few words, how would you describe it? 

Magnus: beautiful scenery.  

Johan: yes I agree. 

Have you tried or bought any icelandic products? 

Johan: yes I bought a knitted wool sweater.  

 

Viðtal 4: 

Alanda Theriault, 35 ára, Barrie, Ontario, Kanada 

What inspired you to come to Iceland? 

Actually it is my honeymoon. So my husband and I chose to come to Iceland, mostly for 

sightseeing. My husband has been here before, loved it and he wanted to share that with me. 

How do you like the country?  

Loved it. In fact we already started making plans to come back. 

Anything you like the most? 

I was strucked by two things. The volcano in the south , I was amazed to see the devastation. 

On the news last year you only heard about people being late for flights but nothing about 

how difficult it must have been here. And seeing the icelandic horses. Coming to Reykjavik 



 

83 

 

was quite and interesting trip. You hear alot about it in Canada, apparently there is a very 

happening music scene here. 

Did you know anything before you came? 

No not a whole lot. I knew there were lots of waterfalls. 

If you had to describe Iceland in a few words, how would you describe it? 

Land of contrast and rugged beauty. And warmth! 

What is the ideal traveller for Iceland? (explorer, adventurer, family) 

More an adventures person. If you have a big family it could be difficult to get around 

because the distances are very far. But its good for single people or couples.  

Have you tried or bought any icelandic products? 

I did. I bought this jacket from IceWear and the icelandic sweater.  

 

Viðauki C – Tillaga að vörumerki 

Tillaga að vörumerki fyrir Experience Iceland landkynningarverslun. 
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Viðauki D – Árstíðardagatal viðburða og afþreyinga á Íslandi 

 

 

Árstíðardagatal viðburða og afþreyinga á Íslandi (Visit Iceland, e.d.) 



 

 

 

Viðauki E – Forsendur og útreikningar sölu- og fjárhagsáætlunar 

Matvara – mánaðaáætlun         

Vara 
Fj. pantana í 

mán. 
Stk. Verð Kostnaður 

Flutnings-

gjöld 

Heildar-

vörukaup 

Vörusala með 30% 

álagningu 
Pöntun Lágm.lag 

Brennivin 1 60 750 45.000 5.850 50.850 66.105 50.850 25.425 

Skyr.is 4 270 200 54.000 7.020 61.020 79.326 15.255 15.255 

Harðfiskur 4 250 700 175.000 22.750 197.750 257.075 49.438 49.438 

Súkkulaði 2 600 150 90.000 11.700 101.700 132.210 50.850 50.850 

Vatnsflaska 1 800 135 108.000 14.040 122.040 158.652 122.040 61.020 

Opal snaffs 1 60 750 45.000 5.850 50.850 66.105 50.850 25.425 

Frosinn fiskur 1 60 1000 60.000 7.800 67.800 88.140 67.800 33.900 

    2.100 3.685 577.000 75.010 652.010 847.613 407.083 261.313 

          

Fatnaður – mánaðaáætlun         

Vara 
Fj. pantana í 

mán. 
Stk. Verð Kostnaður 

Flutnings-

gjöld 

Heildar-

vörukaup 

Vörusala með 36% 

álagningu 
Pöntun Lágm.lag 

Cintamani 1 60 20.000 1.200.000 156.000 1.356.000 1.844.160 1.356.000 678.000 

66°Norður 1 60 25.000 1.500.000 195.000 1.695.000 2.305.200 1.695.000 847.500 

Farmers Market 1 60 23.000 1.380.000 179.400 1.559.400 2.120.784 1.559.400 779.700 

    180 68.000 4.080.000 530.400 4.610.400 6.270.144 4.610.400 2.305.200 

          

Kaffihús – mánaðaáætlun         

Vara 
Fj. pantana í 

mán. 
Stk. Verð Kostnaður 

Flutnings-

gjöld 

Heildar-

vörukaup 

Vörusala með 60% 

álagningu 
Pöntun Lágm.lag 

Kaffi 1 kg 2 300 2.000 600.000 78.000 678.000 1.084.800 339.000 339.000 

Bakkelsi 22 1500 200 300.000 39.000 339.000 542.400 15.409 77.045 

    1.800 2.200 900.000 117.000 1.017.000 1.627.200 354.409 416.045 
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Útreikningur á meðalálagningu 

Meðalálagning 

Samanlögð heildarinnkaup fyrir 

maí 6.279.410 

Samanlagt söluverð með 

álagningu 8.744.957 

Mismunur 2.465.547 

  

Meðalálagning 39,26 

 

Stofnkostnaður 

Hliðarauglýsingar 

Fjöldi notenda á samskiptavefnum Facebook (tekið af www.facebook.com) 

Fjöldi 18-60 ára einstaklinga skráða sem íbúar Danmerkur 2.233.020 

Fjöldi 18-60 ára Dana sem líkar við Íslandi 5.800 

Heildarfjöldi einstaklinga sem líkar við Iceland wants to be your friend 65.033 

Heildarfjöldi einstaklinga sem líkar við Inspired by Iceland 51.189 

    

Innréttingar og uppsetningar í verslun 

Kostnaðarliðir   

Innréttingar í kaffihúsi 6.000.000 

Afgreiðsluborð 1.200.000 

Kæliskápar í verslun og á lager 2.000.000 

Vöruhillur í verslun og á lager 800.000 

Vörurekkar í verslun og á lagar 500.000 

Launakostnaður 2.500.000 

  13.000.000 

  

Framkvæmdavinna 

Kostnaðarliðir   

Smíðavinna 600.000 

Málningarvinna 500.000 

Önnur vinna 400.000 

Launakostnaður 500.000 

  2.000.000 

 

Heimildir af samskiptavefnum Facebook 

http://www.facebook.com/icelandwantstobeyourfriend?sk=app_7146470109 

http://www.facebook.com/inspiredbyiceland 

http://www.facebook.com/adsmarketing/index.php?sk=cost_cpccpm 

 

Upplýsingaöflun/markaðsrannsóknir, vinna sérfræðinga og hönnun á útliti verslunar 

Tölur fengnar frá eigendum hugmyndar. 

  

http://www.facebook.com/icelandwantstobeyourfriend?sk=app_7146470109
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Forsendur fyrir kostnaðaráætlun 

Leiga á atvinnuhúsnæði 

http://www.oline.dk/default.asp?PageRef=DK.SitemapResult&type=1&undertype=12

&omraade=99&byer=K%F8benhavn%20K 

 

Leiga á öryggis- og eldvarnarkerfi 

Haft var samband við Securitas 

 

Posaleiga:  

https://www.borgun.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=2560 

 

Vörumerkingar á pokum 

Haft var samband við Plastprent 

 

Lén og hýsing á vefsíðu 

http://len.is/ 

 

Hugbúnaðarleiga, Internetteng og símreikningur 

Byggðar á tilfinningu höfunda 

 

http://www.oline.dk/default.asp?PageRef=DK.SitemapResult&type=1&undertype=12&omraade=99&byer=K%F8benhavn%20K
http://www.oline.dk/default.asp?PageRef=DK.SitemapResult&type=1&undertype=12&omraade=99&byer=K%F8benhavn%20K
https://www.borgun.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=2560
http://len.is/


 

 

 

Vörukaup fyrir maí 2012 (keypt í byrjun maí)        

Vara Áætlað magn Verð pr. Stk Innkaupaverð      

Matvara 2.100 3.685 577.000      

Fatnaður 180 68.000 4.080.000      

Kaffihús 1.800 2.200 900.000      

Annað   1.200.000      

Heildar vörukaup (í kr.)     6.757.000      

         

Vörukaupsútreikningur          

  Maí  Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember 

Verðmæti á lager 0 6.108.328 2.272.298 2.658.098 2.464.863 2.339.997 2.349.100 2.348.436 

Innkaup 6.757.000 1.297.344 5.830.113 4.918.683 4.721.351 4.858.704 4.848.691 5.290.277 

Flutningsgjöld 13% 878.410 168.655 757.915 639.429 613.776 631.631 630.330 687.736 

Heildarvörukaup 7.635.410 1.465.999 6.588.027 5.558.112 5.335.127 5.490.335 5.479.020 5.978.013 

         

Lagerstaða e.vörukaup 7.635.410 7.574.327 8.860.325 8.216.209 7.799.989 7.830.332 7.828.120 8.326.449 

Áætluð sala í % 20% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 

Áætluð sala í kr. 1.527.082 5.302.029 6.202.228 5.751.346 5.459.993 5.481.232 5.479.684 5.828.514 

Eftirstöðvar á lager 6.108.328 2.272.298 2.658.098 2.464.863 2.339.997 2.349.100 2.348.436 2.497.935 

         

Söluútreikningur         

  Maí  Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember 

Áætluð sala í krónum 1.527.082 5.302.029 6.202.228 5.751.346 5.459.993 5.481.232 5.479.684 5.828.514 

Meðalálagning 40% 610.833 2.120.811 2.480.891 2.300.539 2.183.997 2.192.493 2.191.874 2.331.406 

Sölutekjur 2.137.915 7.422.840 8.683.119 8.051.885 7.643.990 7.673.725 7.671.557 8.159.920 
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Viðauki F – Sölu- og fjárhagsáætlun fyrir árin 2013 til 2016 

Söluáætlun Experience Iceland árin 2013 til 2016 

  2013 2014 2015 2016 

Sölutekjur         

 Vörur 97.550.957 112.183.601 134.620.321 161.544.385 

      

Aðrar tekjur         

 Leigutekjur af hilluplássi 1.700.000 1.853.000 1.945.650 2.042.933 

 Sölulaun 10% 170.000 185.300 194.565 204.293 

Samtals aðrar tekjur 1.870.000 2.038.300 2.140.215 2.247.226 

      

Heildartekjur  99.420.957 114.221.901 136.760.536 163.791.611 

 

Kostnaðaráætlun Experience Iceland árin 2013 til 2016 

  2013 2014 2015 2016 

Áætlaður kostnaður         

Rekstrarkostnaður verslunar     

 Vörukaup og flutningskostnaður 80.005.950 88.006.545 96.807.199 106.487.919 

 Laun og launatengd gjöld 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 

 Húsaleiga 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 

 Hugbúnaðarleiga 600.000 600.000 600.000 600.000 

 Leiga á öryggis- og eldvarnarkerfi 94.800 94.800 94.800 94.800 

 Posaleiga  120.000 120.000 120.000 120.000 

 Vörumerkingar á pokum 2.400.000 2.448.000 2.496.960 2.546.899 

 Lén á vefsíðu 36.000 36.000 36.000 36.000 

 Hýsing á vefsíðu 120.000 120.000 120.000 120.000 

 Internettenging 360.000 360.000 360.000 360.000 

 Símreikningur 1.200.000 1.212.000 1.224.120 1.236.361 

Annar kostnaður 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

Heildarkostnaður 123.336.750 131.397.345 140.259.079 150.001.979 

 

Rekstrarreikningur 

Experience Iceland 
2013 2014 2015 2016 

Rekstrartekjur         

 Sölutekjur 97.550.957 112.183.601 134.620.321 161.544.385 

 Aðrar rekstrartekjur 1.870.000 2.038.300 2.140.215 2.247.226 

  99.420.957 114.221.901 136.760.536 163.791.611 

      

Rekstrargjöld         

 Vörukaup og flutningskostnaður 80.005.950 88.006.545 96.807.199 106.487.919 

 Laun og launatengd gjöld 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 

 Gjöld vegna húsnæðis 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 

 Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 4.930.800 4.990.800 5.051.880 5.114.060 

 Annar rekstrarkostnaður 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

  123.336.750 131.397.345 140.259.079 150.001.979 

      

Hagnaður/tap fyrir skatta -23.915.793 -17.175.444 -3.498.543 13.789.631 
 

 Fjármagnstekjuskattur    2.757.926 
 

Hagnaður/tap ársins -23.915.793 -17.175.444 -3.498.543 11.031.705 
 


