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Abstract / Summary 
 

Over the last few years, the number of websites has increased a lot, 

although the internet-trend has now started to decrease. Sales over the 

internet has multiplied and it has made life a lot easier for firms and 

their customers that have adopted this way of doing business.  

This report explains how marketing on the Internet works. First, about 

marketing in general and then on marketing on the Internet.  

A website can be seen as an employee for customer service 24hrs a day, 

every day of the year.   

The focus is on a company in the tourist industry in Iceland, which is 

using the great possibilities the Internet provides. By using the Internet, 

the business can service its customers that only stay for a short period in 

Iceland.  

There are many methods being used in marketing on the Internet and 

there is no guarantee that the method used here will suit others. All 

information in the report is therefore tailored for the business in 

question.  

The primary methods for the company in question are discussed, 

marketing within its walls, how to increase the number of customers on 

the mailing-list and to install advertising-banners on various websites.  
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Útdráttur 
 

Síðustu ár hefur heimasíðum fjölgað mikið, þó að mesta 

veraldarvefstískan sé yfirstaðin.  Sala á netinu hefur þó aukist en hún 

hefur auðveldað mikið fyrir þeim fyrirtækjum og viðskiptavinum þeirra 

sem tileinka sér þessa viðskiptaleið.   

Í þessari skýrslu kemur fram hvernig hægt er að markaðssetja á netinu.  

Byrjað er á að fjalla almennt um markaðsfræði en því næst er talað um 

markaðsfræði á netinu. 

Hægt er að líta á heimasíðu sem starfsmann sem hægt er að leita 

upplýsinga til og kaupa þjónustu af 24 klukkutíma sólahringsins alla 

daga ársins. 

Til samanburðar er tekið fyrir ferðaþjónustufyrirtækið Bláa Lónið hf 

sem nýtir sér þá miklu möguleika sem veraldavefurinn gefur því.  Með 

sölu á netinu getur fyrirtækið þjónustað þá gesti sem heimsækja það en 

stoppa hér á landi í stuttan tíma.   

Til eru margskonar aðferðir í markaðssetningu á netinu og ekki víst að 

sú sem hentar Bláa Lóninu muni henta öðrum.  Því eru allar upplýsingar 

unnar með þetta umrædda fyrirtæki í huga.   

Helstu leiðir fyrir þetta umrædda fyrirtæki eru teknar fyrir en þær  eru: 

Markaðssetning innan veggja fyrirtækisins, fjölgun fólks á póstlistanum 

og síðan að setja upp auglýsingaborða á ákveðnum heimasíðum. 
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