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Abstract 

This assignment is made for the owners of Hotel Höfðabrekka and 

contains a business plan for their operations. Relevant data on the 

macro- and the microenvironment are presented and the accommodation 

market in Iceland is analyzed, specially hotels and guesthouses in South-

Iceland. A financial plan for next three years is presented and well-

founded propositions for a successful management and improved image 

for the hotel are set forth and an operations plan for one year as well. 

The business in Hotel Höfðabrekka has been growing the last few years, 

and in order to control it a future planning is necessary. 

The main research question in this report is: 

How should Hotel Höfðabrekka increase it´s market share and 

result in operations? 

Main conclusions are that the hotel should increase it´s marketing and 

promotions. Working-schedules must be reorganized and training of 

staff increased. Shopping of all materials must be well controlled. 

The main reasons for many bankruptcies within the tourism industry is 

high cost of capital and bad business management. 

In order to avoid such things Hotel Höfðabrekka must take advantage of 

opportunities in the market, but at the same time make sure to control 

the cost, without undermining the quality of service. With that sort of 

business management, Hotel Höfðabrekka has a bright future. 
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Útdráttur 

Verkefni þetta er unnið fyrir eigendur Hótels Höfðabrekku og inniheldur 

viðskiptaáætlun fyrir þeirra starfsemi. Rekstur hótelsins er skoðaður og 

helstu áhrifaþættir á innra og ytra umhverfi þess kannaðir. 

Gistimarkaðurinn á Íslandi er greindur með sérstakri áherslu á hótel og 

gistiheimili á Suðurlandi. Sett er fram fjárhagsáætlun til næstu þriggja 

ára og tillögur kynntar sem stuðla eiga að betri ímynd og hagkvæmni í 

rekstri. 

Umfang rekstursins á Hótel Höfðabrekku hefur aukist umtalsvert 

undanfarin ár og til að halda betur utan um reksturinn þykir nauðsynlegt 

að hafa fastmótaðar áætlanir um hvert skuli stefnt í framtíðinni. 

Eftirfarandi rannsóknarspurning var sett fram í upphafi verkefnisins: 

Hvaða leiðir eru færar til að auka rekstrarhagkvæmni og 

markaðshlutdeild Hótels Höfðabrekku?   

Helstu niðurstöður eru þær að hótelið þarf að efla markaðssetningu og 

huga betur að öllum kynningarmálum. Hagræða þarf vinnuáætlunum og 

bæta þjálfun starfsfólks til að nýta það betur og hafa betri stjórn á 

innkaupum.  

Helstu ástæður fjölmargra gjaldþrota innan ferðaþjónustunnar eru 

gífurlegur fjármagnskostnaður fyrirtækja og óskynsemi í 

rekstrarstjórnun. Til að forðast slíkt þarf Hótel Höfðabrekka að nýta þau 

tækifæri sem skapast á markaðnum, en um leið gæta þess að kostnaður 

fari ekki fram úr hófi án þess að það bitni á þjónustugæðunum. Með 

þannig rekstrarstjórnun á Hótel Höfðabrekka bjarta framtíð. 

Eftirfarandi eru fimm lykilorð sem eiga eftir að vera rauði þráðurinn í 

gegnum þetta verkefni: 

� Ferðaþjónusta 

� Sveitahótel 

� Viðskiptaáætlun 

� Markaðssetning 

� Ísland 


