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Abstract 
This assignment is made for The Blue Lagoon and contains an internal marketing 

analyst for the company. Research is made on the internal marketing in the 

company, where it is defined all aspect of customer service, how they are able to 

make the employees aware of the company goals and strategy, how human 

resource works, how the company defines the business and the cooperation’s is 

between different departments and internal communications. 

The aim of the assignment is to review how the internal marketing affects image. 

An attempt will be made to answer the questions below: 

� How is internal marketing at The Blue Lagoon, how is the communication 

within the company, how is the organization structure and communication 

between different departments. 

� How human resource is operated, there to say training, empowering and 

support to staff, and how much dose the employee now what the marketing 

department is promising the customers through advertising and what their part 

is in keeping those promises. 

� Has the internal marketing affect on the employees sentiment and experience 

in his job. 

� Can the internal marketing be used to support the image of the Blue Lagoon. 
 

Main conclusions are: 

� Information flow has become unstapled at the Blue Lagoon because of fast 

expanding of the company. To solve that problem they need to close the 

communication gap within the company, they could use the internal net but 

for it’s success they have to insure everybody accesses. 

� The company published a newsletter to all employees, which is in need of an 

change regarding the subject that are published in it. By using it to increase 

knowledge of the employees, it will improve the crack in staffs knowledge on 

goals and strategy, customers needs and the information that the company 
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wants its employees to have on the area and history of the Lagoon. 

� Cooperation between departments are very important aspect to in power 

leaders to work together and share information and knowledge the they 

endure through their work. 

� Generally employees knew what massages that the marketing department is 

sending to the customers through advertising and were able to figure out how 

to deliver the service accordingly. But they were not specially asked to do so. 

� It came clear that the employees knew in few details the goals and strategy of 

the company where but few realized what was their part in achieving the goal. 

� Employees were general pleased with the training they gat when they started 

working, and the seminar the company held for there development. The Blue 

Lagoon has not written their Human resource strategy but is working now on 

a handbook for their staff.  

� By connecting internal marketing to the Gap model it is possible to see how 

the internal marketing affects coordinating expectation to the service and the 

customers experience receiving the service, when expectation and experience 

are the same the company will have satisfied customer that will spread the 

good word to public and that’s how the internal marketing affects image. 

� Internal marketing provides internal functional and insures that the employees 

has the knowledge that they need to do their job effectively. Employee that 

knows he has the ability and knowledge to do his job well becomes confident 

which improves his feelings to the job.  
 

At last it is essential for The Blue Lagoon to integrate the internal marketing 

strategy and make sure that it supports the image that the Blue Lagoon wants to 

have in the mind of the community. 
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Útdráttur 
Verkefni þetta er unnið fyrir Bláa Lónið og inniheldur greiningu á innra 

markaðstarfi hjá fyrirtækinu. Gerð var rannsókn á innri starfsemi fyrirtækisins, þar 

sem skilgreint er hvernig staðið er að þjónustu við viðskiptavininn, hvernig tekist 

hefur að gera starfsmenn meðvitaða um markmið og stefnu fyrirtækisins, hvernig 

starfsmannamálum er háttað, hvernig fyrirtækið skilgreinir starfsemi sína og 

hvernig samvinna er milli rekstrareininga og hvernig innri samskiptum er háttað. 

Markmið verkefnisins er að kanna hvort þessir þættir hafi áhrif á ímynd. 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram: 

� Hvernig er innra markaðstarfi háttað hjá Bláa Lóninu, hvernig er 

samskiptaferlið innan fyrirtækisins, hvernig er skipulag fyrirtækisins og 

samskiptum milli rekstrareininga háttað? 

� Hvernig er starfsmannamálum háttað, þar að segja þjálfun, hvatning, 

stuðningur við starfsfólk, hve mikið vita starfsmenn um hvaða skilaboð verið 

er að senda til neytanda í gegnum auglýsingar og hver sé þeirra þáttur í að 

uppfylla þessi loforð? 

� Hefur innra markaðstarf áhrif á viðhorf og upplifun starfsmanns á starfi 

sínu? 

� Er hægt að nota innra markaðstarf í að styrkja ímynd Bláa Lónsins. 

Helstu niðurstöður eru? 

� Upplýsingaflæði er orðið stirt hjá Bláa Lóninu vegna hve ört fyrirtækið 

hefur vaxið. Til að ráða bót á því þarf að skipuleggja samskiptabrú innan 

fyrirtækisins, hægt væri að nota innra net fyrirtækisins en til þess verður að 

tryggja öllum aðgang að því. 

� Gefið er út fréttabréf til starfsmanna, á því þarf að gera breytingar hvað 

varðar það efni sem í það er sett. Verði það notað til þekkinga aukningar 

starfsmanna mun það bæta þann brest sem er á þekkingu starfsmanna á 

markmiðum og stefnu, þörfum viðskiptavinarsins og á þeirri þekkingu sem 
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fyrirtækið vill að starfsmenn hafi á svæðinu og tilurð lónsins. 

� Samvinna milli sviða er mikilvægur þáttur í nýtingu auðlinda, til að efla 

hana þarf að virkja stjórnendur til samvinnu og deila þeim upplýsingum og 

þekkingu sem þeim áskornast við vinnu sína.  

� Almennt vissu starfsmenn hvaða skilaboð verið væri að senda 

viðskiptavinum í gegnum auglýsingar og gátu áttað sig á hver þeirra þáttur 

væri í að afhenda vöruna samkvæmt þeim. Tóku þeir samt fram að ekki væri 

farið fram á það við þá. 

� Í ljós kom að starfsmenn vissu nokkur veginn hver markmið og stefna 

fyrirtækisins væri en fáir gerðu sér grein fyrir hver þeirra þáttur værið í að ná 

þeim. 

� Starfsmenn voru almennt ánægðir með hvernig tekið var á móti þeim þegar 

þeir hófu störf, þá þjálfun sem þeir fengu og þau námskeið sem fyrirtækið 

hefur haldið fyrir þá. Bláa Lónið hefur ekki ritað sína starfsmannastefnu en er 

að vinna að útgáfu starfsmannahandbókar. 

� Með því að tengja innra markaðstarf við Gap líkan er hægt að sjá hvernig 

innra markaðstarf hefur áhrif á að samræma væntingar og upplifun 

viðskiptavina á þjónustunni. Takist að samræma væntingar og upplifun 

eignast fyrirtæki ánægðan viðskiptavin sem ber fyrirtækinu gott orð en þannig 

hefur innra markaðstarf áhrif á ímynd. 

� Innra markaðstarf stuðlar að skilvirkum starfsferlum og tryggir að 

starfsmenn hafi þá þekkingu sem þeir þurfa til að geta skilað starfi sínu vel. 

Starfsmaður sem veit að hann hefur hæfni og kunnáttu til sinna starfa verður 

sjálfsöruggur sem leiðir til vellíðan hans í starfi.  

Að lokum má segja að grundvallaratriði sé fyrir Bláa Lónið hf. að skoða sína 

innri starfsemi og koma í veg fyrir að sprungur myndist þar og gæta þess að það 

ýti undir þá ímynd sem stjórnendur vilja að fyrirtækið hafi í huga samfélagsins. 
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