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Samantekt 

Þetta er lokaritgerð sem er hluti af B.Sc. gráðu í Rekstrar- og viðskiptafræði við 

Háskólann á Akureyri. Tilgangur ritgerðarinnar er að skoða þrjá markaði, 

Frakkland, Portúgal og Spán með það að markmiði að greina vænlegasta 

markaðinn fyrir útflutning á trollkúlm frá Sæplast Dalvík. Til þess að komast að 

niðurstöðu var rannsókn sú er hér var framkvæmd skipt í tvennt. Fyrri 

rannsóknarhlutinn greindi vænlegasta markaðinn. Í seinni rannsóknarhlutanum 

fólst frekari rannsókn á franska markaðinum. 

Eftirfarandi spurning var sett fram við upphaf rannsóknarinnar: 

∞ Hver þessara þriggja markaða, Frakkland, Portúgal og Spánn er vænlegastur 

fyrir Sæplast Dalvík að beina markaðssetningu trollkúlna og hvernig er 

markaðssetningin best útfærð? 

Niðurstöður: 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar, þar sem stuðst var við samanburðar-

greiningu, er Frakkland vænlegasti markaðurinn vegna heilbrigðs efnahags. Spánn 

lenti í öðru sæti þrátt fyrir að vera með öflugri sjávarútveg en Frakkland. Hins 

vegar dró rýr efnahagur landið niður. Þriðja landið, Portúgal stenst ekki 

samanburð við fyrrnefnd lönd þar sem sjávarútvegur landsins er dvergvaxinn í 

samanburði við Frakkland og Spán. Efnahagur Portúgals er auk þessa á eftir 

Frakklandi og Spán í þróun þrátt fyrir skref í rétta átt í þeim efnunum undanfarin 

ár. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsókinarinnar er lagt til að Sæplast komi upp styrkum 

samböndum við stærri netagerðir í Frakklandi og komi upp lítillri söluskrifstofu í 

Frakklandi þar sem lögð verður áhersla á að byggja upp náin tengsl við þarlenda 

viðskiptavini. Starfsemi söluskrifstofunnar hefði það að markmiði að ná fótfestu 

fyrir Sæplast í Frakklandi og nærliggjandi löndum svo sem á Spáni. Einnig væri 

mögulegt fyrir Sæplast að kanna kaup á fyrirtæki sem nú þegar er í 

trollkúluframleiðslu og ná þannig að færa starfsemina nær viðskiptavinunum. 

Staðfærsla á vöruheitum gæti einnig auðveldað alla markaðsstarfsemi til muna.  
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Summary 

This thesis is a final thesis towards a B.Sc. diploma in the Faculty of Management 

at the University of Akureyri. It focuses on the possibilities of exporting Iceplast 

trawl floats to France, Portugal and Spain. To find this out, the research conducted 

here was split into two phases. The former sifted out the two less appealing 

markets, while identifying the market most likely to prove lucrative for Sæplast. 

The latter phase included further analysis of that particular market. 

The main observation question was as follows: 

∞ In which of these three markets, Frances, Portugal, or Spain should Sæplast 

concentrate on marketing its trawl float, and in what manner should this be 

conducted? 

Conclusions: 

France emerged as the most reliable country in light of economic strength, Spain 

filled the second place despite being the most attractive in the fishing industry 

factors but did not show the same economic health as France. Portugal is not a 

desirable market for marketing trawl floats as the fishing industry is dwarfed in 

comparison with that of Spain and France. At the same time Portugal’s economy 

is relatively underdeveloped, despite recent reforms. 

Sæplast should seek out and establish solid and trustworthy relationships with 

larger netting companies, establishing a small sales office in France to build up a 

close relationship with customers. This way Sæplast can use its sales office as a 

stepping stone for further growth in nearby foreign countries such as Spain. Also 

to be taken into consideration is the possibility of acquiring an existing business, 

thus moving Sæplasts production closer to its customers. Accultrating Sæplast’s 

brand names could substantially facilitate sales market penetration with trawl 

floats. 
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