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Formáli 

Þessi lokaritgerð er til MS-gráðu í markaðsfræðum og alþjóðaviðskiptum við 

viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og gildir til 30 eininga. Hún er unnin sem hagnýtt 

verkefni fyrir SagaMedica – Heilsujurtir ehf. og snýst um að gera markaðsáætlun fyrir 

vörumerkið SagaPro inn á Þýskalandsmarkað. Verkefnið er unnið í samstarfi við 

SagaMedica. Leiðbeinandi ritgerðarinnar var Friðrik Eysteinsson aðjunkt í markaðsfræði. 

Hann fær sérstakar þakkir fyrir gagnrýna leiðsögn. Þá vill höfundur einnig þakka þeim 

Þráni Þorvaldssyni, Bernd og Karla Gieseler og að lokum foreldrum sínum, þeim Þórði H. 

Hilmarssyni og Hjördísi Kristinsdóttur, sem eiga miklar þakkir skildar fyrir að sjá honum 

fyrir fæði og húsaskjóli meðan á námi og ritgerðarsmíð stóð. 
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Útdráttur 

Rannsóknir hafa sýnt að fyrirtæki sem standa vel að gerð stefnumiðaðra 

markaðsáætlana ná betri árangri en þau sem gera það ekki. Í þessu MS-verkefni er gerð 

eins árs stefnumiðuð markaðsáætlun fyrir vörumerkið SagaPro hjá fyrirtækinu 

SagaMedica. 

Höfundur gerði greiningu á núverandi markaðsaðstæðum á þýska 

náttúruvörumarkaðnum með tilliti til viðskiptavina, keppinauta, dreifileiða og ytra 

umhverfis. Í framhaldi af greiningunni voru tækifæri og ógnanir ásamt styrkleikum og 

veikleikum metin. Að lokinni SVÓT greiningu voru fjárhagsleg og markaðsleg markmið 

sett fyrir SagaPro. Þá var markaðsstefnan sett fram, markhópur vörumerkisins var 

skilgreindur og hvernig staðfærslunni skyldi háttað. Samval söluráðanna  til að ná fram 

staðfærslunni var ákveðin. 

Að lokum gerði höfundur aðgerðaáætlun fyrir söluráðana og rekstraráætlun til 12 

mánaða, eða fyrir árið 2013. 
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1 Inngangur 

Þegar höfundur hóf skoðun á því hvers konar verkefni væri áhugavert að takast á við 

sem lokaritgerð fyrir meistaranám í markaðsfræðum og alþjóðaviðskiptum við Háskóla 

Íslands, var honum bent á að fyrirtækið SagaMedica hygðist hefja útrás á 

Þýskalandsmarkað með vöruna „SagaPro”. Viðræður við forsvarsmenn fyrirtækisins 

leiddu síðan til þess að ákveðið var að höfundur gerði markaðsáætlun fyrir SagaPro á 

Þýskalandsmarkaði. 

Fyrirtækið SagaMedica á upphaf sitt að rekja til ársins 1992 þegar dr. Sigmundur 

Guðbjarnason1 fyrrum rektor Háskóla Íslands hóf að rannsaka íslenskar lækningajurtir. 

Löngum hefur verið talið að margar íslenskar jurtir byggju yfir lækningamætti og varð 

ætihvönnin (sem er ein fárra plantna sem lifðu af síðustu ísöld) fyrir valinu hjá dr. 

Sigmundi vegna ætlaðra eiginleika sinna og aðgengis, en jurtina má finna mjög víða á 

Íslandi (Þráinn Þorvaldsson, munnleg heimild, 1. júní 2012).  

Rannsóknir SagaMedica á ætihvönn hafa verið gerðar í samstarfi við margar íslenskar 

rannsóknastofnanir. Ber þar helst að nefna Raunvísindastofnun og Rannsóknastofnun 

Háskóla Íslands. Þessar rannsóknir leiddu í ljós ýmsa gagnlega eiginleika  

ætihvannarinnar og urðu til þess að SagaMedica – Heilsujurtir ehf. var formlega stofnað 

þann 27. júní árið 2000 (Náttúran.is, e.d.). 

Ein þeirra afurða sem urðu til í kjölfar ofangreindrar rannsóknarvinnu er SagaPro, en 

henni er ætlað að draga úr tíðum þvaglátum og minnka virkni ofvirkrar blöðru. Varan 

hefur gengið í gegnum klíníska prófun sem staðfesti jákvæð áhrif hennar við 

ofangreindum kvillum. Allt er því til reiðu fyrir alþjóðlega markaðssetningu. Stjórnendur 

SagaMedica hafa sérstakan áhuga á Þýskalandsmarkaði þar sem hann uppfyllir flest þau 

skilyrði tengd stærð, markaðseinkennum, aldurssamsetningu og kaupgetu íbúanna sem 

ætla má að þurfi að vera fyrir hendi til að vænta megi árangurs í sölu fyrir vöru á borð 

við SagaPro. 

                                                      
1
 Í viðauka 6 má sjá starfsferil dr. Sigmundar Guðbjarnasonar. 
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Fyrirtækið hefur náð ágætum árangri í sölu náttúruvara til Evrópu í gegnum 

netverslun og einnig í Kanada og Bandaríkjunum í gegnum smásölu. Ísland hefur reynst 

fyrirtækinu mikilvægur undirbúningsmarkaður til alþjóðlegrar markaðssetningar, 

varðandi vöruþróun, rannsóknir og til að öðlast þekkingu á viðhorfum almennings til 

náttúruvara. Þýskaland býður upp á mikla möguleika vegna þess að þar er ört stækkandi 

markaður fyrir vöru af þessu tagi, en ljóst er þó að tímabundinn samdráttur er í 

almennri eftirspurn þar og löndunum í kring vegna þeirrar efnahagskreppu sem þar ríkir.  

Þýskaland er fjölmennasta land Evrópu. Meðalaldur íbúa fer ört hækkandi, Þjóðverjar 

eru tekjuháir í samanburði við íbúa annarra ríkja (sjá viðauka 7) og undanfarin ár hefur 

áhugi þeirra á heilsusamlegu líferni aukist verulega (Euromonitor, 2011c). Þjóðverjar eru 

mjög meðvitaðir um hvað þeir láta ofan í sig og hversu öruggar þær vörur eru taldar sem 

eiga að fyrirbyggja heilsukvilla af ýmsu tagi. Samkvæmt Euromonitor (2011c) vilja þeir 

síður kaupa vörur sem innihalda aukaefni af ýmsu tagi og sækja helst í þær vörur, sem 

framleiddar eru úr hreinum náttúruefnum. Engin aukaefni eru í vörum SagaMedica 

(nema í Voxis hálsbrjóstsykri) öfugt við ýmsar samkeppnisvörur á þessum markaði.  

Klínískar rannsóknir SagaMedica á lækningamætti ætihvannarinnar hafa sýnt fram á 

virkni hennar, en ætihvönn er eitt helsta hráefnið í SagaPro (sjá viðauka 3). Mikilvægt er 

að sýna fram á jákvæðar niðurstöður um virkni vörunnar með klínískri prófun, þar sem 

slík rannsókn er nauðsynlegur undanfari vottunar fyrir vöruna inn á evrópska 

markaðinn, þar með talið Þýskalandsmarkað. Niðurstöðurnar hafa verið birtar í erlenda 

fræðitímaritinu Scandinavian Journal of Urology and Nephrology (Steinþór Sigurðsson, 

Guðmundur Geirsson, Hrefna Guðmundsdóttir, Perla B. Egilsdóttir og Sigmundur 

Guðbjarnason, 2012). Þar sem niðurstöðurnar reyndust hagstæðar, gjörbreyta þær 

möguleikum fyrirtækisins til inngöngu á þýska markaðinn. Eins og staðan er nú er beðið 

eftir því að Evrópusambandið (ESB) staðfesti vottunina2, en hún er forsenda þess að 

fyrirtækið geti selt SagaPro sem náttúruvöru (traditional herbal medicine product). 

Fyrirtækinu er mikill akkur í að geta selt vöruna undir þessu samheiti, þar sem 

hómopatar og læknar vísa fólki í ríkari mæli á vörur sem tilheyra þessum flokki, 

sérstaklega ef þær hafa vísindalegar rannsóknir sem styðja fullyrðingar um virkni (Bernd 

og Karla Gieseler, munnleg heimild, 28. júlí 2012). 

                                                      
2
 Samkvæmt SagaMedica eru yfirgnæfandi líkur á því að vottun ESB liggi fyrir undir lok ársins 2012. 
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SagaMedica er lítið fyrirtæki með takmarkaða fjármuni til markaðssetningar á 

erlenda markaði. Niðurstöður hinna klínísku rannsókna skapa hins vegar grundvöll fyrir 

sölu á Þýskalandsmarkaði. Lagt er til að fyrirtækið beri fyrst niður í Nordrhein-Westfalen 

(NRW) sem er fjölmennasta ríki Þýskalands, og hefji dreifingu í gegnum sérvöruverslanir 

á því svæði. Samið verði við sérstakan dreifingaraðila sem annist dreifingu og sölu til 

verslana á svæðinu en jafnframt að SagaMedica ráði sérstakan starfsmann til að annast 

vörukynningar í verslunum, sinna eftirfylgni og þjálfun starfsfólks verslana og virki sem 

alhliða tengill milli fyrirtækisins, umboðsaðila og verslana. 

Þá er einnig lagt til að SagaMedica setji upp heimasíðu á þýsku fyrir netverslun, varan 

yrði þá afhent með pósti í gegnum Danmörku en þar er SagaPro framleitt nú. 
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2 Stefnumiðuð markaðsáætlanagerð 

Mikilvægt er fyrir fyrirtæki sem hyggst markaðssetja vöru á nýju markaðssvæði að 

skilgreina hvers vegna neytandinn ætti að velja þetta vörumerki fremur en önnur. 

Stefnumiðuð markaðsáætlanagerð er skipulagt ferli sem leiðir til ákvarðana fyrir 

fyrirtækið/vörumerkið yfir ákveðið tímabil og ef vel er staðið að öllum þáttum hennar, 

það er greiningu og innleiðingu, á hún að leiða til framúrskarandi virðis fyrir viðskiptavini 

og skila fyrirtækinu hagnaði (Cravens og Piercy, 2009). 

Stefnumiðuð markaðsáætlun inniheldur lýsingu á núverandi markaðsaðstæðum 

m.t.t. viðskiptavina, keppinauta, dreifileiða og ytra umhverfis. Í áætluninni eru sett 

markmið fyrir vörumerkið yfir ákveðið tímabil (yfirleitt til eins árs), markaðsstefna, 

aðgerðaráætlun fyrir innleiðingu markaðsstefnunar, rekstrarreikningur og eftirlit (Friðrik 

Eysteinsson, 2003). Greining á núverandi markaðslegum aðstæðum felur í sér 

skilgreiningu á markaðinum, athugun á stærð hans, mögulegum vexti og kauphegðun 

viðskiptavinanna. Samkeppnisgreiningin felur í sér athugun á helstu keppinautum og 

markaðsstefnu þeirra. Dreifileiðir eru athugaðar með tilliti til stærðar og mikilvægis og 

síðan eru þættir í ytra umhverfi, eins og lýðfræðileg þróun, lagaumhverfi, tækniþróun og 

efnahagsþróun o.fl. greind út frá því hvort þau  gætu hugsanlega haft áhrif á framtíð 

vörumerkisins á viðkomandi markaði. Þá eru tækifæri og ógnanir í ytra umhverfi 

fyrirtækisins ásamt styrkleikum og veikleikum í markaðslegri færni (SVÓT),  greind og 

metin.  

Í framhaldi af SVÓT greiningunni eru sett fjárhagsleg markmið um framlegð vegna 

sölu vörumerkisins og markaðsleg markmið um sölu þess. Markaðsstefna er sett fram, 

það er að segja ákveðið er til hvaða markhóp(a) eigi að höfða og hver staðfærslan 

gagnvart þeim eigi að vera.  Staðfærsla vörunnar felur í sér að horft er til þess hvernig 

söluráðunum er best beitt til að skapa vörunni sem sterkasta stöðu á markaðinum. 

 Í framhaldi af því er tilgreint hvaða markaðsrannsóknir á að gera og með hvaða hætti 

þær styðji við áframhaldandi markaðssetningu vörunnar. Þungamiðjan er síðan 

aðgerðaáætlun ársins, en þar er ákveðið hvernig útfæra eigi sérhvert atriði í 

markaðsstefnunni, það er hvað á að gera, hver á að gera það, hvenær á að gera það og 
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hve mikið það muni kosta. Sett er fram rekstraráætlun sem tekur mið af þeim aðgerðum 

sem fyrirtækið hyggst framkvæma til að sannreyna mögulega framlegð. Að lokum er 

gert ráð fyrir eftirliti þar sem fylgst er með því að markmiðum markaðsáætlunarinnar sé 

náð. Ef fyrirfram gefnar forsendur standast ekki, er gripið til varaáætlunar (Friðrik 

Eysteinsson, 2003). 

Gerð stefnumiðaðrar markaðsáætlunar er sérstaklega mikilvæg fyrir fyrirtæki sem 

hyggja á markaðssetningu nýrrar vöru á erlendan markað að því gefnu að markaðsleg 

færni sé til staðar til útfærslu einstakra þátta áætlunarinnar.  

Hollensen (2007) skilgreinir alþjóðlega markaðssetningu sem vilja fyrirtækis til að 

samræma aðgerðir þess yfir landamæri til þess að fara og fullnægja þörfum erlendra 

viðskiptavina betur en keppinautarnir. Þetta þýðir að fyrirtækið geti: 

 búið til alþjóðlega markaðsáætlun, byggða á aðgreinanlegum og 
sameiginlegum þáttum milli markaða 

 nýtt þekkingu höfuðstöðva (heimaland) við að læra á erlenda markaði og 
aðlagast þeim 

 millifæra þekkingu og bestu vinnuaðferðir sem nýst hafa á öðrum mörkuðum 
og nota þær við inngöngu á aðra markaði 

 

Margt getur farið úrskeiðis ef ekki er gætt að vandlegum undirbúningi, gagnaöflun og 

greiningu á aðstæðum þegar farið er með vöru á erlendan markað.  Eitt mikilvægasta 

atriðið að mati höfundar, sem fyrirtæki þurfa að hafa í huga í þessu sambandi, er val á 

dreifileið. Rangt val á dreifileið getur haft úrslitaáhrif á möguleika fyrirtækisins til að 

nýta þá sérstöðu sem varan er talin hafa og réttlætir þær markaðsaðgerðir sem 

fyrirhugað er að framkvæma. Daniels, Radebaugh og Sullivan (2011) benda á eftirfarandi 

atriði sem skipta máli við val á dreifingaraðila: 

 fjárhagslegur styrkleiki dreifingaraðilans 

 viðskiptasambönd og gæði þeirra 

 önnur starfsemi og dreifing sem dreifingaraðilinn hefur á hendi 

 gæði starfsmanna, húsnæðis og búnaðar 

 orðspor sem áreiðanlegur dreifingaraðili 
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 ímynd í tengslum við þá vöru og þjónustu sem hann dreifir 

 

Rannsóknir hafa sýnt að fyrirtæki sem standa vel að gerð stefnumarkandi 

markaðsáætlana ná, að öllu jöfnu, betri árangri en þau sem gera það ekki (McDonald, 

1999).  

Di Benedetto (1999) gerði megindlega rannsókn á því meðal 200 fyrirtækja sem 

undirbjuggu markaðssetningu nýrra vörumerkja, hverjir mikilvægustu færniþættirnir 

væru að þeirra mati. Í ljós kom að svo til öll fyrirtækin voru sammála um að vönduð 

undirbúningsvinna við stefnumiðaða markaðsáætlanagerð væri lykilforsenda árangurs í 

sölu. 

Vorhies og Morgan (2005) könnuðu meðal annars sambandið milli færni í 

stefnumiðaðri markaðsáætlanagerð og árangurs fyrirtækja. Í henni kom í ljós að hún 

hafði jákvæð og bein tengsl við árangur. Þeir ályktuðu því að fyrirtæki sem búa jafnframt 

yfir færni í beitingu söluráðanna, geti að öðru jöfnu aukið samkeppnisforskot sitt enn 

frekar þar sem ákveðin samlegðaráhrif myndast þegar fyrirtækin búa yfir færni á báðum 

sviðum. Önnur rannsókn sem Vorhies og Morgan unnu að með Autry (2009) sýndi sömu 

niðurstöður. 
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3 Stefnumiðuð markaðsáætlun fyrir SagaPro 

Markaðsáætlunin gengur út frá því að samningar náist við sérvöruverslanakeðjur í 

Þýskalandi í kjölfar vottunar ESB á virkni SagaPro. Fyrst yrði rætt við Naturawerk um 

dreifingu SagaPro (sjá viðauka 20). Til að byrja með verður SagaPro eingöngu til sölu í 

sérvöruverslunum í einu ríki Þýskalands, Nordrhein-Westfalen (NRW), en það ríki er talið 

geta gefið góða mynd af viðtökum í Þýskalandi. Lagt er til að sérstakur starfsmaður verði 

ráðinn að SagaMedica sem haldi utan um starfsemina úti, þ.e. kynningar fyrir starfsfólk í 

verslunum, fylgi markaðs- og söluaðgerðum eftir (sjá kafla 9) og virki sem tengiliður milli 

fyrirtækisins, umboðsaðila og sérvöruverslana.  

Fjárhagsleg markmið SagaMedica eru að framlegðin árið 2013 verði € 57.772 og 

markaðsleg markmið að sölutekjur nemi € 111.099. Fyrirtækið hyggst ná þessum 

markmiðum með margháttuðum kynningar- og söluaðgerðum, svo sem með birtingu 

hinnar klínísku rannsóknar í tímaritum, auglýsinga í fagtímaritum, samstarfi við hæfan 

birgja og dreifingu í gegnum sérvöruverslanir (sjá kafla 9). 
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4 Núverandi markaðslegar aðstæður 

Hér á eftir verða núverandi markaðslegar aðstæður greindar. Kaflinn skiptist í fjóra 

undirkafla: Markaðurinn, samkeppni, dreifing og ytra umhverfi.  

 

4.1 Markaðurinn 

Markaðurinn skiptist í þrjá undirkafla: Skilgreining á markaði, stærð og vöxtur markaðar 

og kauphegðun. 

4.1.1 Skilgreining á markaðinum 

Best er að skipta þýska heilsuvörumarkaðnum (sjá viðauka 1) upp í nokkra flokka. Þeir 

eru: 

 

Mynd 1 - Þýski heilsuvörumarkaðurinn (Euromonitor, 2011a). 

Eins og sjá má á mynd 1 nær þýski heilsuvörumarkaðurinn yfir 8 vöruflokka. 

Náttúruvörur eru undirflokkur vítamína og fæðubótarefna. 

Fæðubótarefni eru samkvæmt Umhverfisstofnun skilgreind sem: „...matvæli sem eru 

ætluð sem viðbót við venjulegt fæði og eru með hátt hlutfall af vítamínum, steinefnum 
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eða öðrum efnum sem hafa næringar- eða lífeðlisfræðileg áhrif“.3 Þau eru sem dæmi 

vörur eins og lýsi, fjölvítamín, jurtir eða efni unnin úr jurtum og próteindufti. 

SagaMedica skilgreinir SagaPro sem náttúruvöru, sem er undirflokkur vítamína og 

fæðubótarefna (vitamins and dietary supplement). Það er í samræmi við umsókn 

fyrirtækisins til ESB um staðfestingu á virkni vörunnar. 

4.1.2 Stærð og vöxtur markaðarins 

Þýskalandsmarkaður er stærsta markaðssvæðið í sölu náttúruvara í Evrópu, en talið er 

að um helmingur allra náttúruvara sem seldar eru í Evrópu, séu seldar í Þýskalandi 

(Þráinn Þorvaldsson, 2006). 

Erfitt hefur reynst að fá staðfestar tölur um stærð þýska náttúruvörumarkaðarins þar 

sem slíka sundurliðun er ekki að finna í gagnabönkum á borð við Euromonitor. 

Markaðsstærðina má þó nálgast eftir öðrum leiðum. Þannig liggja fyrir upplýsingar 

frá Recordati Pharma4 um að 8 milljónir þýskra karlmanna þjáist af vandamálum 

tengdum þvagláti og ofvirkri blöðru. Telja verður að þessi fjöldi sé varlega áætlaður þar 

sem þessir kvillar hafa verið feimnismál þeirra sem þeim eru haldnir og kvillarnir því að 

einhverju leyti duldir eða ómeðhöndlaðir. 

Ekki kemur fram á hvaða grundvelli Recordati Pharma byggir mat sitt á mögulegri 

markaðsstærð en hliðstæðar heimildir (Granu Fink, e.d.) gefa upp svipaða tölu5.  Þar er 

því haldið fram að annar hver karlmaður eldri en 50 ára sé haldinn blöðruhálstengdum 

vandamálum. Fjölda tilfella má því meta út frá forsendum um íbúafjölda í Þýskalandi. 

Heildarfjöldi íbúa er um 80 milljónir og áætla má að hann skiptist nokkurn veginn til 

helminga hvað varðar kynin. 42% íbúanna eru 50 ára og eldri (sjá viðauka 16) eða um 34 

milljónir manna. Helmingurinn eru karlmenn eða um 17 milljónir og ef helmingur 

karlmanna er haldinn blöðruhálskvillum eins og haldið er fram skv. ofangreindum 

heimildum, er markaðurinn á bilinu 8-9 milljónir manna. 

Ætla má að þetta sé lágmarksviðmiðun hvað markaðsstærðina varðar þar sem hér er 

einungis horft til karlmanna. Klínískar prófanir hafa sýnt fram á að virkni SagaPro er 

                                                      
3
 Sbr. reglugerð nr. 624/2004 um fæðubótarefni 

4
 Fengið af heimasíðu Recordati Pharma 

5
 Fengið af heimasíðu Granu Fink 
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einnig til staðar fyrir konur sem þjást af vandamálum tengdum blöðrurýmd (sjá viðauka 

3). Að sögn forráðamanna SagaMedica er þetta vandamál algengt meðal kvenna eftir 

barnsburð og þegar aldurinn færist yfir (Þráinn Þorvaldsson, munnleg heimild 21. júní 

2012).  

Skv. Euromonitor (2011a) er sala á vítamínum og fæðubótarefnum byrjuð að dragast 

lítillega saman. Þetta á þó ekki við um undirflokkinn náttúruvörur skv. mati 

forráðamanna SagaMedica, því samkvæmt þeirra heimildum hefur sala í náttúruvörum 

þvert á móti vaxið. Þetta er m.a. stutt tölum frá heilbrigðiseftirliti þýska ríkisins (e. 

Federal Health Reporting)6 en skv. þeim hefur blöðruhálskrabbameinstilfellum fjölgað 

meðal karlmanna á undanförnum árum. Þar af leiðandi má ætla að áhugi Þjóðverja hafi  

farið vaxandi á öllum þeim vörum sem geta hindrað eða dregið úr líkum á 

blöðruhálskrabbameini. 

4.1.3 Kauphegðun 

Þýskur meðalneytandi kaupir hlutfallslega mikið af matvörum sem eru ríkar af 

vítamínum og innihalda lítið af rotvarnarefnum til að fá daglegan skammt næringarefna 

með neyslu hollrar fæðu (Euromonitor, 2011c).  

Rík hefð er fyrir neyslu náttúruvara. Við kaup á náttúruvörum gerir neytandinn kröfur 

til þess að innihaldslýsingar og upplýsingar um virkni vörunnar séu sem nákvæmastar. 

Miklu máli skiptir því að varan hafi undirgengist klíníska rannsókn sem staðfestir virkni 

hennar enda er það bundið í lögum að vörur sem seldar eru sem náttúruvörur frá 

löndum utan ESB geti vottað slíkt (sjá viðauka 22).  

Tekjur Þjóðverja eru hlutfallslega háar í samanburði við tekjur íbúa annarra 

Evrópulanda. Eldri Þjóðverjar (50 ára og eldri) eru með svipaðar tekjur og aðrir 

aldurshópar (sjá viðauka 4) en ætla má að ráðstöfunartekjur7 þeirra séu mun hærri en 

þeirra yngri þar sem þeir hafa lokið eignamyndun og barnauppeldi og hafa þar af 

leiðandi mun meiri möguleika en áður til að fjárfesta í eigin heilsu. Einstaklingar með 

hlutfallslega mikla kaupgetu eru líklegri til að vilja kaupa hágæðavörur og eru því 

reiðubúnari að kaupa vörur sem eru dýrari. Þeir eru ekki verðnæmir þegar kemur að 

                                                      
6
 Fengið af heimasíðu heilbrigðiseftirlits þýska ríkisins 

7
 Ráðstöfunartekjur = Tekjur – beinir skattar 
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kaupum á vörum sem eru ríkar að gæðum og státa af klínískum rannsóknum á virkni 

þeirra (Euromonitor, 2011c). 

Þjóðverjar eru almennt mjög opnir fyrir neyslu og lífsstíl sem stuðlar að góðri heilsu 

og fyrirbyggir sjúkdóma. Þá skiptir það einnig miklu máli að varan innihaldi sem minnst 

af aukaefnum þar sem talið er að slík efni skapi hugsanlega meiri hættu á aukaverkunum 

af ýmsu tagi. Loks má nefna að gjaldskrá lækna vegna heimsókna sjúklinga hefur 

hækkað talsvert á undanförnum árum þannig að mikilvægt er í huga Þjóðverja að 

fyrirbyggja veikindi eftir því sem kostur er og komast þar með hjá heimsóknum til lækna 

(Bernd og Karla Gieseler8, munnleg heimild, 28. júlí 2012). 

Þýskir karlmenn eru sagðir stoltir að eðlisfari og finnst mörgum óþægilegt að tala um 

persónuleg vandamál, sér í lagi tengd þvagláti (einkum eldri karlmenn) og því kaupa 

eiginkonur þeirra í flestum tilfellum vörur eins og SagaPro (Bernd og Karla Gieseler, 

munnleg heimild, 28. júlí 2012). Ætla má að netsala hafi einnig farið vaxandi í þessum 

vöruflokki af sömu ástæðum. Ríflega 75% Þjóðverja höfðu aðgengi að netinu árið 2010 

og er áætlað að það muni halda áfram að vaxa samkvæmt skv. Euromonitor (2011c) 

þannig að árið 2020 séu um 92,3% heimila komin með netaðgengi. Jafnframt er því 

haldið fram að veruleg aukning hafi orðið á fjölda netnotenda 50 ára og eldri. Því má 

álykta að netsala til eldri einstaklinga sem eru helsti markhópur SagaPro muni vaxa með 

hliðstæðum hætti. 

Því má segja að flestir þættir kauphegðunar á þýska markaðinum sem áhrif hafa á 

sölumöguleika SagaPro í nútíð og náinni framtíð séu hagfelldir. 

4.2 Samkeppni 

Erfitt hefur reynst að fá nákvæmar upplýsingar um markaðshlutdeild einstakra 

vörumerkja. Engar upplýsingar fást úr opinberum gögnum. Fyrirspurnir voru sendar til 

dreifingaraðila (smásala) en svör bárust einungis frá einum sem neitaði síðan að verða 

að liði hvað varðar upplýsingar (sjá viðauka 12)9. 

                                                      
8
 Höfundur ræddi símleiðis við hjónin Gieseler. Bernd Gieseler er þvagfæralæknir og Karla kona hans 

er hómopati. Þau veittu höfundi mikilvægar upplýsingar um kauphegðun og atriði sem skipta máli við val 

dreifileiða. Sjá ennfremur viðauka 11.  

9
 Jafnframt hringdi höfundur í allar stóru verslanakeðjurnar í upplýsingaleit en hafði ekki árangur sem 

erfiði. 
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Samkeppnina á þessum markaði er eðlilegast að skilgreina þröngt, þ.e. sem þær 

samkeppnisvörur sem unnar eru úr náttúrulegum hráefnum og ætlað er að hindra tíð 

þvaglát og ofvirka blöðru. En jafnvel þó samkeppnin sé skilgreind þröngt er mjög erfitt 

að fá nákvæma mynd af því hvaða vörumerki njóta mestrar velgengni á þessum markaði 

bæði vegna þess að mjög er mismunandi hvaða dreifileiðir eru notaðar og eins vegna 

þess að oft bera vörurnar sömu heiti en eru frá mismunandi framleiðendum þó 

innihaldslýsingarnar séu þær sömu.  

Sem dæmi má nefna vörumerki sem seld eru í apótekum víðs vegar um Þýskaland. 

Efnisinnihaldið er þá oftast það sama, og „flokkunarheitið” þá gjarnan Prosta Sabal 

Kuerbis. Umbúðir eru líka misstórar, sem dæmi eru sumar pakkningarnar 54 

dagskammtar en í tilfelli SagaPro eru þeir 4010. 

Vörur sem ætlað er að uppfylla sömu þarfir og SagaPro eru unnar bæði úr freyspálma 

(Saw Palmetto) og graskersfræjum. Samkeppnisvörurnar innihalda oft og tíðum ýmis 

aukaefni, en slíkt er ekki tilfellið með SagaPro. Vörur sem  framleiddar eru úr ætihvönn, 

freyspálma og graskersfræjum eiga það þó allar sameiginlegt að vera ekki 

lyfseðilsskyldar. 

Samanburður liggur fyrir á samkeppnisvörum úr freyspálma, sem ætlað er að uppfylla 

sömu þarfir og SagaPro. Í samanburðinum koma ekki fram upplýsingar um það hvort 

viðkomandi vörur hafi gengið í gegnum klínískar rannsóknir eins og SagaPro.  

Samanburð á SagaPro og freyspálma er að finna í viðauka 3. Samanburðurinn er SagaPro 

í hag þegar borin er saman virkni fyrir karlmenn og konur sem eru með ofvirka blöðru 

(sjá viðauka 3), og auk þess er það staðfest af forráðamönnum SagaMedica þó það komi 

ekki fram í viðauka 3, að áhrif SagaPro á kvillann byrja fyrr að virka en er tilfellið með 

vörumerki sem innihalda aukaefni. SagaPro ætti því að hafa breiðari skírskotun til 

markaðarins en vörur framleiddar úr freyspálma samkvæmt niðurstöðum hinna klínísku 

rannsókna. 

Þá er einnig ljóst að samkeppnin er ekki eingöngu bundin við fyrirtæki í Þýskalandi. 

Ört vaxandi netverslun leiðir af sér viðskipti yfir landamæri einstakra landa. Öflugir 

keppinautar SagaPro eru bæði í Sviss og Austurríki.  

                                                      
10

 Upplýsingar fengnar eftir viðamikla upplýsingaleit á heimasíðum margra netverslana 
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4.2.1 Helstu keppinautar og markaðsstefna þeirra 

SagaMedica horfir á eftirfarandi vörumerki sem helstu keppinauta við SagaPro: 

Tafla 1 - Helstu keppinautar skv. SagaMedica 

Vörumerki Framleiðandi11 

Granu Fink GlaxoSmithKline 

Prosta Sabal Kuerbis Tetesept 

Prostasan Bioforce A. Vogel 

Biofitt Urival Biofitt Naturheilmittel 

 

Ekkert framangreindra vörumerkja í töflu 1 sýnir fram á klíníska prófun á heimasíðu 

sinni. Þau leggja hins vegar mikla áherslu á að þau flokkist sem hrein afurð, hágæðavara 

o.s.frv. Þau töldust áður til náttúruvara þar sem þau höfðu verið fyrir á markaðinum í 

tiltekið tímabil áður en löggjöf um vöruvottun tók gildi árið 2004 (sjá viðauka 22), en 

eftir 30. apríl 2011 þurfa þau öll að gangast undir klínískar rannsóknir til þess að geta 

verið titluð sem „náttúruvara“.  

Markhópaval þessara vörumerkja fer eftir því hvaða hráefni er nýtt til 

framleiðslunnar. 

Vörumerki sem nota freyspálma (Prostasan og Biofitt Urival) sem hráefni eru 

eingöngu markaðssett gagnvart karlmönnum en vörumerki unnin úr graskersfræjum eru 

auglýst fyrir bæði kynin. 

Öll vörumerkin eru á svipuðu verði eða 50-75 evrur12 sem fer eftir fjölda dagskammta 

í pakka (sjá viðauka 11). 

Dreifing þessara vörumerkja er fyrst og fremst í gegnum heilsuvöruverslanir, apótek 

og netverslun. Jafnframt er mögulegt að kaupa þau í gegnum heimasíðu viðkomandi 

fyrirtækja. 

                                                      
11

 Upplýsingar fengnar af heimasíðum framleiðenda 

12
 Samkvæmt Bernd og Karla Gieseler er verð á slíkum vörum oft um 50-75 evrur og þá var verið að 

tala um þriggja mánaða skammta. 
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Af vefsíðum fyrirtækjanna verður ekki  séð hvaða söluaðgerðir þau nýta sér og ekki 

verður heldur séð að notkun samfélagsmiðlanna sé nýtt. 

Vörumerki sem seld eru undir nafni viðkomandi verslunar (private-label brands) 

seljast einnig gríðarlega vel (Euromonitor, 2010 og 2011d). Þessi vörumerki eru hins 

vegar í flestum tilfellum framleidd úr tilbúnum efnum (synthetic) og eru seld á lægra 

verði en vörumerki sem nýta náttúruleg hráefni og sem seld eru í sérvöruverslunum, 

heilsuvöruverslunum og apótekum.  

 

4.3 Dreifing 

Náttúruvörum af erlendum uppruna er í flestum tilfellum dreift í gegnum heildsöluaðila. 

Samningar við slíkan aðila byggja á því að viðkomandi vörumerki hafi hlotið vottun á 

grundvelli klínískra rannsókna því ólíklegt má telja að erlend náttúruvara sem ekki hefur 

hlotið slíka vottun nái fótfestu á þýska markaðinum. 

Helstu söluaðilar náttúruvara á þýskum neytendamarkaði eru stórmarkaðir, apótek, 

heilsuvöruverslanir, sérvöruverslanir og netverslun. Í viðauka 5 má sjá markaðshlutdeild 

þessara aðila fyrir vítamín og fæðubótarefni, en þar sem náttúruvörur tilheyra þessum 

vöruflokki má draga þá ályktun að mikilvægi og stærð þessara söluaðila sé hliðstæð. 

Sérvöruverslanir eru ekki tilgreindar sérstaklega í viðaukanum en flokkast undir 

stórmarkaði. 

Almenna reglan er sú að vörur úr tilbúnum efnum er helst að finna í stórmörkuðum 

sem selja þær undir eigin vörumerki. Apótek, heilsuvöruverslanir og sérvöruverslanir 

selja hins vegar fyrst og fremst náttúruvörur sem unnar eru úr náttúrulegum hráefnum.  

Í þessum verslunum er boðið upp á ráðgjöf við vöruval en sérvöruverslanirnar skera sig 

þó úr varðandi kröfu um það að allar vörur séu vottaðar varðandi innihald og virkni. 

Netverslun er enn sem komið er takmörkuð (3%) en ört vaxandi. 
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4.4 Ytra umhverfi 

 Aukin umræða og vitund um jákvæð áhrif náttúruvara til að fyrirbyggja 
sjúkdóma. 

 Vaxandi tíðni blöðruhálskrabbameins samfara hækkandi aldri 
Vesturlandabúa. 

 Opnari umræða um vandamál tengd ofvirkri blöðru og tíðu þvagláti. 

 Vaxandi tilhneyging neytenda til að kaupa náttúruvörur sem ekki innihalda 
aukaefni. 

 Rannsóknir sýna að neytendur leiti í meiri mæli eftir upplýsingum á netinu og 
leita einnig eftir ráðgjöf frá lyfjafræðingum eða ráðgjöfum. 

 Hómópatar og læknar vísa fólki í ríkari mæli á náttúruvörur sem byggja á 
vísindalegum rannsóknum hvað varðar virkni og innihald. 

 Lögin nr. 2004/24/EC13 hindra aðgang erlendra náttúruvara sem ekki hafa 
gengið í gegnum klínískar rannsóknir. 

 Aukið netaðgengi og netnotkun eldri borgara. Árið 2020 er því  spáð að 92,3% 
heimila hafi netaðgengi og netsala aukist hlutfallslega sem afleiðing af því. 

 Aukin umræða um gagnsemi vara á borð við SagaPro gagnvart kvillum eins og 
tíðu þvagláti og ofvirkri blöðru. 

 Konur nota náttúruvörur í auknum mæli vegna vandamála við blöðrurýmd.  

                                                      
13

 Sjá viðauka 22 um löggjöf innan ESB 
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5 SVÓT 

Tafla 2 - SVÓT greining SagaMedica 

Tækifæri (ytra umhverfi) Ógnanir (ytra umhverfi) 

 Vaxandi markaður 

 Aukinn áhugi almennings 

 Lög nr. 2004/24/EC útiloka 

vörumerki af erlendum uppruna 

sem ekki hafa hlotið vottun 

 Klínísk prófun á SagaPro liggur 

fyrir 

 Virkni við neyslu SagaPro kemur 

fyrr fram en við neyslu á vörum 

keppinautanna 

 Læknar og hómópatar hvetja til 

notkunar náttúruvara úr 

náttúrulegum hráefnum 

 Verslun á netinu að aukast 

 Aukin vandamál kvenna vegna 

blöðrurýmdar stækka markhóp 

 Sterk staða vörumerkja sem nota 

tilbúin hráefni 

 Margir og ólíkir söluaðilar á 

markaði 

 

Styrkleikar14 (innra umhverfi) Veikleikar (innra umhverfi) 

 Góð og persónuleg þjónusta 

 Markaðssamskipti 

 Innleiðing markaðsstarfs  

 Öflugt tengsla- og dreifileiðakerfi 

 Markaðssetning nýrra vara 

 Óformlegar markaðsrannsóknir 

 

                                                      
14

 Spurningalisti var lagður fyrir Þráinn Þorvaldsson, framkvæmdastjóra SagaMedica og hann beðinn 

um að meta markaðslega færni SagaMedica miðað við markaðslega færni helstu keppinauta (sjá viðauka 

21). 
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6 Markmið 

Forsvarsmenn SagaMedica byggja áætlanir um sölumagn  á upplýsingum frá fyrirtækinu 

Urell sem líkt og SagaPro hefur gengist undir klínískar rannsóknir með vörur sem 

uppfylla sömu þarfir. Urell setti upp svipuð sölumagnsmarkmið áður en þeir hófu sölu á 

hliðstæðum vörum15.  

 

6.1 Fjárhagsleg markmið 

Fjárhagsleg markmið SagaMedica eru að framlegðin árið 2013 verði € 57.772. 

6.2 Markaðsleg markmið 

Markaðsleg markmið SagaMedica eru:  

Ár Selt magn Heildarsala 

2013 12.800 pakkningar € 111.099 

7 Markaðsstefna SagaPro 

7.1 Markhópur 

Markhópur SagaPro er karlar og konur sem eru 50 ára og eldri og þjást af tíðu þvagláti 

og ofvirkri blöðru.   

7.2 Staðfærsla 

SagaPro er eina náttúruvaran  á þessu sviði  sem unnin er úr ætihvönn og hefur gengið í 

gegnum klínískar rannsóknir sem staðfesta virkni hennar. SagaPro er jafnframt eitt fárra 

vörumerkja á þessu sviði sem er án allra aukaefna og virkar fyrr á kvillann en þau 

vörumerki sem innihalda aukaefni (Þráinn Þorvaldsson, munnleg heimild, 21. júní 2012). 

                                                      
15

 Skandinavískir aðilar tjáðu SagaMedica að á þessum markaði væri í raun ekki hægt að gera 

markmiðasetningu til fulls. Mestmegnis snúist þetta um heppni og ef markaðssetning vörumerkisins er 

ekki unnin rétt, séu meiri líkur en minni á að vörumerkinu vegni illa á markaðnum. 
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Loks má ætla að upprunaland vörunnar stuðli að uppbyggingu jákvæðrar ímyndar 

vörumerkisins þar sem Ísland hafi á sér ímynd hreinleika og ferskleika. Þetta styður 

óformleg markaðsrannsókn sem höfundur gerði16.  

7.2.1 Aðgreiningarþættir 

 Ein af fáum náttúruvörum á þessu sviði sem hafa látið framkvæma klíníska 

rannsókn sem styðja staðhæfingar um virkni og innihald 

 Engar aukaverkanir vegna þess að ekki er notast við nein aukaefni við 

framleiðslu 

 Virkni vörunnar kemur fyrr í ljós en hjá öðrum vörum 

 Upprunalandið Ísland skapar sérstöðu 

 

7.2.2 Samsvörunarþættir 

 Varan spornar gegn tíðum þvaglátum og ofvirkri blöðru 

8 Samval söluráða 

8.1.1 Vara 

SagaPro er framleitt úr völdu hvannalaufi úr íslenskri náttúru.  Ein tafla inniheldur 100 

mg af jurtaefni. Áætlað er að hver pakkning af SagaPro innihaldi 40 dagskammta. 

Umbúðir eru einfaldar, gefa til kynna að um náttúruvöru sé að ræða og greina frá vottun 

um virkni í samræmi við klínískar rannsóknir.  

8.1.2 Verð 

Skv. upplýsingum sem höfundur hefur  aflað er algengt að samkeppnisvörur SagaPro séu 

seldar út úr búð á 0.55-0.85 € á hvern dagskammt. Þetta er staðfest af Bernd og Karla 

Gieseler (sjá viðauka 11). Ákveðið er að selja dagskammt af SagaPro á 1 € út úr búð, sem 

er hærra en þau meðalverð sem í gildi eru fyrir helstu samkeppnisvörur. Talið er rétt að 

                                                      
16

 Markaðsrannsókn sem höfundur gerði  meðal Þjóðverja sem tilheyrðu markhópi SagaPro í Reykjavík 

18. júní 2012 (sjá viðauka 9). 
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fylgja háverðsstefnu til undirstrikunar á sérstöðu vörunnar á þessum markaði (sjá kafla 

7.2) og til að auka trúverðugleika á virkni vörunnar, en viðskiptavinir eru líklegir til að 

tengja hærra verð við meiri gæði17.   

Til að fá skilaverð (CIF verð) þarf skv. forráðamönnum SagaMedica að nota 

deilitöluna 4.5 sem jafngildir þá verði til SagaMedica 0.22 evrur á hvern dagskammt. 

Þannig verður útsöluverð SagaPro til neytenda 39.9 evrur á pakkningu m.v. 40 

dagskammta í hverri pakkningu. Mismunurinn frá útsöluverði út úr búð og CIF verði er 

álagning dreifingaraðila og verslunar. 

 

8.1.3 Dreifing 

Ákveðið hefur verið að leita samninga við heildsöluaðilann Naturawerk18 (sjá viðauka 

20). Þessir aðilar dreifa náttúruvörum á þýska markaðinn og framleiða einnig 

heilsuvörur sem þeir dreifa ekki síst til svokallaðra sérvöruverslana (Reformhaus), en 

slíkar verslanir eru að öllum líkindum áhugaverðasta smásöludreifingin  fyrir vöru eins 

og SagaPro. Ástæðan er einkum sú að þar er hægt að fá matvæli fyrir fólk sem hefur 

sérþarfir, svo sem vegna fæðuóþols og ofnæmis. Því eru allar vörur sem þar eru í boði 

með nákvæmri innihaldslýsingu og staðfestri vottun um virkni. Starfsmenn verslananna 

aðstoða viðskiptavini við að finna vöru sem uppfyllir þarfir þeirra.  

Samkvæmt óformlegri markaðsrannsókn sem höfundur framkvæmdi (sjá viðauka 9) 

var vörumerkið sjálft ekki efst í huga aðspurðra við kaup á vöru á borð við SagaPro. 

Mestu máli töldu þeir skipta umsögn og ráðgjöf lyfjafræðinga eða ráðgjafa í viðkomandi 

verslun, sem styður enn frekar  valið  á þessari dreifileið. 

Sérvöruverslanir eru sér á báti í Þýskalandi og Austurríki því þar er krafan um vottun 

innihaldslýsingar og virkni skilyrði fyrir hilluplássi.  

Reformhaus sérvöruverslanir er að finna um allt Þýskaland og telja yfir 1600 verslanir. 

Áformað er að hefja dreifingu vörunnar í Nordrhein-Westfalen (NRW) þar sem þetta ríki 

er fjölmennasta ríki Þýskalands, þar eru mörg þéttbýlissvæði og meðaltekjur tiltölulega 

háar. Í NRW er að finna um það bil 160 sérvöruverslanir (KlickTel.de, e.d.). 

                                                      
17

 Sbr. skilgreiningu Kotler (1994) 

18
 Heimasíða Naturawerk: www.naturawerk.de 
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SagaPro verður einnig seld beint til neytenda í gegnum heimasíðu SagaMedica og því 

mun hún verða aðlöguð sölu á Þýskalandsmarkað með stofnun þýsks léns. Varan yrði þá 

afhent í gegnum Danmörku með pósti en þar er SagaPro framleitt sem stendur. 

 

8.1.4 Kynningarstarf 

SagaPro verður auglýst í prent- og netmiðlum. Auglýsingar verða notaðar til að búa til 

vitund og ímynd um vörugæði og virkni. Vitund snýst þá um að almenningur, hómópatar 

og læknar kynnist vörunni og ímyndin á að snúa að sterkri virkni vörunnar gegn tíðu 

þvagláti.  

Auglýsingakostnaður verður líklega greiddur af umboðsaðilanum en 

kostnaðarskipting umboðsaðila og SagaMedica er samningsatriði og því óljóst á þessari 

stundu hver ber hvaða kostnað í þessum efnum. Í rekstraráætlun er gert ráð fyrir 

tilteknum auglýsingakostnaði í fagtímaritum sem SagaMedica mun bera. 

 oðmiðlunarmarkmið Saga edi a f rsta árið verður að ska a almenna vitund um 

SagaPro og veita skilvirkar u  l singar til viðski tavina og dreifingaraðila um innihald og 

virkni. 

Við gerð kynningarefnis verður lögð áhersla á aðgreiningarþætti SagaPro frá 

samkeppnisvörum sem framleiddar eru úr freyspálma og graskersfræjum. 

 

8.1.4.1 Markmið gagnvart neytendum  

Eftirfarandi togaðferðir (pull strategies) verða notaðar til að byggja upp 

vörumerkjavitund meðal viðskiptavina og auka eftirspurn eftir vörunni: 

 

Markaðssetning á netinu: 

Búa skal til vel útlítandi og upplýsandi heimasíðu sem sýnir í meginatriðum styrkleika 

vörunnar samanborið við önnur vörumerki (t.d. þær sem eru búnar til úr freyspálma), 

hvernig hægt er að panta hana á netinu og jafnframt hvar unnt sé að nálgast hana. 
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Samfélagsmiðlar: 

Notast verður við samfélagsmiðla eins og Facebook, Twitter o.fl., þar sem skapa má 

umfjöllun og umræður meðal notenda. Mikilvægt er að samskipti fari fram á þýsku og 

stuðli þar með að meiri velvild þýskumælandi fólks í garð vörumerkisins. 

 

Auglýsingar: 

Til að koma vörunni á framfæri þarf að auglýsa í tímaritum þar sem því er flaggað að 

varan hafi fengið klíníska vottun á virkni og innihaldi. Settir verða inn tenglar á vefsíðu 

SagaMedica og á grein Scandinavian Journal of Urology and Nephrology um hina klínísku 

rannsókn.  

Bæklinga og annað kynningarefni sem útbúið verður til dreifingar í verslunum þarf að 

hanna í samstarfi við dreifingaraðila og síðan þarf að tryggja að þessi gögn séu framsett 

með áberandi hætti í hverri verslun. 

 

Almannatengsl/umfjöllun: 

Senda tilkynningu í viðeigandi þýsk tímarit (sjá viðauka 19) að SagaPro sé komin í sölu í 

sérvöruverslanir  í Nordrhein-Westfalen. 

Umfjöllunin snýr þá að jákvæðum niðurstöðum klínískrar rannsóknar um virkni 

hennar gagnvart tíðum þvaglátum og ofvirkri blöðru. Áhersla verði lögð á uppruna 

vörumerkisins, og þá sérstöðu að hún sé eina náttúruvaran sem framleidd er úr 

ætihvönn og hefur jafnframt gengið í gegnum klíníska rannsókn. Þá verði í umfjölluninni 

undirstrikað að engin aukaefni séu notuð við framleiðslu SagaPro. Loks er lagt til að 

blaðamanni frá viðkomandi tímariti þar sem SagaMedica mun auglýsa verði boðið til 

Íslands og honum kynnt starfsemin á Íslandi, starfsfólk, hugmyndasmiðir vörunnar og 

eiginleikar ætihvannarinnar. 

 



 

31 

8.1.4.2 Markmið gagnvart dreifiaðilum 

Eftirfarandi þrýstiaðferðir (push strategies) verða notaðar til að byggja upp 

vörumerkjavitund meðal dreifiaðila á SagaPro: 

 

Persónuleg sölumennska: 

Áformað er að ráða sérstakan starfsmann sem til þess er hæfur og rétt menntaður til að 

heimsækja verslanirnar, upplýsa starfsfólkið, afla upplýsinga um viðhorf og viðbrögð 

viðskiptavina um vöruna, fylgja eftir dreifingu hennar og staðsetningu innan verslana 

o.s.frv. Þó sumt af þessu ætti að vera á hendi dreifiaðila er nauðsynlegt að tryggja að 

allir aðilar leggist á eitt í byrjun við að afla vörunni hámarks athygli og söluárangurs. 

 

Fagsýningar: 

Lagt er til að SagaMedica taki þátt í tveimur fagsýningum á árinu 2013 (sjá viðauka 18). 

Gert er ráð fyrir að hönnun á sýningarbás og leiga verði borin af SagaMedica en oft er 

þátttaka í fagsýningum af þessu tagi á vegum dreifingaraðilans og kostnaðurinn borinn 

af honum. Lagt er til að SagaMedica verði sjálfstæður þátttakandi á umræddum 

sýningum á næsta ári til að kynna SagaPro svo sem framast er unnt gagnvart öllum sölu-

og dreifingaraðilum í Þýskalandi, ekki síst til að tryggja hagsmuni sína gagnvart þeim 

dreifingaraðila sem valinn verður til samstarfs og skapa eftirspurn annarra 

dreifingaraðila fyrir vörunni í leiðinni ef unnt er. Þetta er talið sérstaklega mikilvægt 

vegna þess hve rétt val á dreifingaraðila er þýðingarmikið fyrir söluárangur og 

markaðssetningu (sjá kafla 2). 
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8.2 Markaðsrannsóknir 

Lagt er til að í lok nóvember 2013 verði vörumerkjavirðið rannsakað til að sjá hvort 

einhverra breytinga sé þörf. Þetta hjálpar til við að færa út kvíarnar inn í ný ríki 

Þýskalands árið 2014 og meta hvernig til hefur tekist um samval söluráðanna.  

Lagt er til að vörumerkjavirðið verði athugað með því að gera könnun meðal 

viðskiptavina þeirra verslana sem SagaPro er til sölu í. Eftirfarandi atriði verði 

rannsökuð:  

 Virkar SagaPro í samræmi við væntingar viðskiptavinanna? 

 Hefur SagaPro ætíð verið fáanleg í hillum þegar eftir því er leitað? 

 Er þægilegt að nálgast SagaPro í þessari tegund verslana? 

 Hefur kaupandinn  haft þörf fyrir ráðgjöf og fengið hana þegar eftir henni 
hefur verið  leitað? 

 Telur kaupandinn að hann muni kaupa SagaPro áfram? 

 Ef kaupandinn kaupir SagaPro reglulega, myndi hann hafa áhuga á að kaupa 
vöruna í áskrift? 

 Hvernig heyrði kaupandinn fyrst af SagaPro og hvað varð til þess að hann 
ákvað að kaupa vöruna? 

 Hvernig háttar kaupandinn innkaupum sínum, þ.e. sér hann um þau sjálfur 
eða sjá aðrir fjölskyldumeðlimir um innkaupin? 

  Hversu mikið verslar hann inn í einu? 

 

Þá er einnig lagt til að gerð verði úttekt á viðhorfum þeirra sérvöruverslana á svæðinu 

sem hafa haft SagaPro í sölu. Einkum verði leitað eftir viðhorfi forsvarsmanna 

verslananna og þeirra sem annast innkaup, hvernig þeim hefur verið þjónað af 

birgjanum og hvort þeir séu ánægðir með vöruna, viðbrögð neytenda við henni og þá 

upplýsingagjöf sem SagaMedica hefur sett fram í upplýsingabæklingum og á umbúðum 

SagaPro. 
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9 Aðgerðaáætlun fyrir árið 2013 

Vika Frá  Til Hvað á að gera Hver er ábyrgur Kostnaður 

1 31.des.12 6.jan.13 

Samið við Naturawerk Þráinn   

Fá grafískan hönnuð til að búa til 
kynningarbækling 

Perla markaðsstjóri 

    1.681 €  

Setja upp og búa til 
kynningarbæklinga og plaköt til að 
hafa í verslunum 

  

2 7. jan 13. jan 

Hönnun á kynningarbás 

Perla markaðsstjóri 

    1.009 €  

Setja kynningarbæklinga og plaköt í 
prentun 

    3.363 €  

Sýningargjald vegna fagsýningar í 
Nuernberg 

Þráinn     5.220 €  

3 14. jan 20. jan Kaupa veflén fyrir heimasíðu Kristinn          81 €  

4 21. jan 27. jan Undirbúa heimasíðu  Kristinn   

5 28. jan 3. feb 

Setja upp heimasíðu Kristinn        975 €  

Fagsýning í Nuernberg: Biofach. Vera 
með kynningarbás 

Þráinn     3.363 €  

6 4. feb 10. feb       

7 11. feb 17. feb       

8 18. feb 24. feb 

Útbúa og senda út fréttatilkynningu 
til almannatengsla þess efnis að 
SagaPro sé í samstarfi við 
Naturawerk og fari í sölu til að byrja 
með í Nordrhein-Westfalen 

Perla markaðsstjóri   

9 25. feb 3. mar 

Kynningar-og námskeiðsvinna hafin í 
verslunum ytra 

Starfsmaður á 
vettvangi 

  

Bjóða blaðamönnum til landsins til 
að kynnast vörunni, fyrirtækinu og 
landinu til að fá umfjöllun í vel 
völdum dagblöðum/tímaritum 

Þráinn     6.725 €  

10 4. mar 10. mar 

Sala á SagaPro hefst. 
Kynningarafsláttur á vörunni 10% í 
mars og apríl 

Þráinn 

  

Auglýsa í fagtímariti sem heitir Natur 
und Heilen. Birting rannsókna verður 
birt samhliða í því tímariti 

    1.800 €  
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11 11. mar 17. mar 

Búa til fésbókar- og twittersíðu Kristinn   

Aðstoða blaðamenn frá erlendum 
fjölmiðlum við upplýsingar um 
fyrirtækið 

Þráinn   

12 18. mar 24. mar       

13 25. mar 31. mar       

   
      

14 1. apr 7. apr 

Starfsmaður erlendis kynnir fyrstu 
niðurstöður um sölu úti og hvernig 
það gangi að kynna vöruna í helstu 
borgum 

Starfsmaður á 
vettvangi 

  

15 8. apr 14. apr 

Skrifa á heimasíðu að 
rannsóknarniðurstöður hafi verið 
birtar í virtu tímariti í Þýskalandi 

Kristinn   

16 15. apr 21. apr       

17 22. apr 28. apr       

18 29. apr 5. maí       

19 6. maí 12. maí       

20 13. maí 19. maí       

21 20. maí 26. maí 
Sýningargjald vegna fagsýningar í 
Aachen 

Þráinn     2.610 €  

22 27. maí 2. jún       

23 3. jún 9. jún       

24 10. jún 16. jún 

Fagsýning í Aachen í Hessen: 
Esoteric Fairs Aachen. Vera með 
kynningarbás. Ástæðan fyrir því að 
vera þarna er sú að SagaMedica ætti 
að færa út kvíarnar árið 2014 til 
Hessen og BW 

Þráinn     3.363 €  

25 17. jún 23. jún       

26 24. jún 30. jún 
Auglýsa í fagtímariti. Natur und 
Heilen 

Þráinn     1.800 €  

27 1. júl 7. júl 

Starfsmaður erlendis kynnir hálfsárs 
niðurstöður um sölu úti og hvernig 
það gangi að kynna vöruna í helstu 
borgum 

Starfsmaður á 
vettvangi 

  

28 8. júl 14. júl       

29 15. júl 21. júl       

30 22. júl 28. júl       

31 29. júl 4. ágú       

32 5. ágú 11. ágú       

33 12. ágú 18. ágú       
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34 19. ágú 25. ágú       

35 26. ágú 1. sep       

36 2. sep 8. sep       

37 9. sep 15. sep       

38 16. sep 22. sep 
Auglýsa í fagtímariti. Natur und 
Heilen 

Þráinn     1.800 €  

39 23. sep 29. sep       

40 30. sep 6. okt 

Starfsmaður erlendis kynnir um sölu 
úti og hvernig það gangi að kynna 
vöruna í helstu borgum 

Starfsmaður á 
vettvangi 

  

41 7. okt 13. okt       

42 14. okt 20. okt       

43 21. okt 27. okt       

44 28. okt 3. nóv       

45 4. nóv 10. nóv 

Undirbúningur hafinn fyrir inngöngu 
í tvö önnur ríki: Hessen og Baden-
Wuertemberg 

Starfsmaður á 
vettvangi 

  

46 11. nóv 17. nóv       

47 18. nóv 24. nóv Vörumerkjavirði rannsakað  Ráðgjafafyrirtæki   13.450 €  

48 25. nóv 1. des       

49 2. des 8. des 

Útbúa kynningarefni fyrir ný ríki. 
Bæta við í kynningarefni hvernig hafi 
gengið í NRW 

Perla markaðsstjóri     1.681 €  

50 9. des 15. des 
Setja kynningarbæklinga og plaköt í 
prentun 

Perla markaðsstjóri     6.725 € 
19

 

51 16. des 22. des       

52 23. des 29. des 
Útbúa markaðsáætlun fyrir árið 
2014 

Perla markaðsstjóri   

                                                      
19

 Aukastafir voru teknir frá 
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10 Áætlaður rekstrarreikningur 

Tafla 3 - Áætlaður rekstarreikningur fyrir SagaPro
20

 

 

                                                      
20

 Sjá útreikninga og forsendur í viðauka 17 
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11 Eftirlit 

Í byrjun hvers mánaðar verður farið yfir hvort markmið markaðsáætlunarinnar hafi 

náðst. Ef markmiðum hefur ekki verið náð verða áætlanir endurskoðaðar. Þá fer fram 

viðamikið mat í lok nóvember á vörumerkjavirði SagaPro og verður m.a. tekið tillit til 

þeirra niðurstaðna við undirbúning áætlunar fyrir árið 2014 (sjá kafla 8.2). 

12 Varaáætlun 

Ef samningar takast ekki við Naturawerk er lagt til að hafin verði leit og greining á öðrum 

mögulegum birgjum til sérvöruverslana. Takist ekki að koma vörunni í dreifingu í 

sérvöruverslunum, mælir höfundur með að SagaMedica ræði við birgja sem dreifa 

vörunni til heilsuvöruverslana á borð við Dm-Drogerie Markt sem er stærsta 

verslunarkeðja Þýskalands á sviði heilsuvöru. Aðgerðaráætlun yrði þá með sama eða 

svipuðu sniði og sett hefur verið fram fyrir dreifingu í gegnum sérvöruverslanirnar. 
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13 Lokaorð/umræður 

Sú stefnumiðaða markaðsáætlun sem hér liggur fyrir sýnir að mati höfundar að vænta 

megi verulegs árangurs af markaðssetningu SagaPro á þýska náttúruvörumarkaðinn. 

Ástæðurnar liggja annars vegar í eiginleikum vörunnar sem hlotið hafa vísíndalega 

staðfestingu og hins vegar í þróun markaðarins.  

SagaPro er eina vörumerkið sem unnið er úr ætihvönn og sem jafnframt hefur gengið  

í gegnum klíníska prófun. Niðurstöðurnar gefa til kynna mikla virkni vörunnar. Einnig er 

hún talin virka fyrr við notkun en tilfellið er við notkun helstu samkeppnisvara. Þá 

inniheldur SagaPro engin aukaefni sem einnig markar sérstöðu hennar og eykur 

samkeppnisforskot þar sem neytendur setja í auknum mæli fyrirvara við neyslu 

náttúruvara sem innihalda aukaefni. 

Þýskalandsmarkaður er að mörgu leyti kjörinn vettvangur til upphafssölu á evrópska 

markaðnum þar sem um helmingur náttúruvara er seldur í Þýskalandi.  

Þá eru ýmsir eftirspurnarþættir að þróast með jákvæðum hætti fyrir vörumerki á 

borð við SagaPro. Aldur íbúanna fer hækkandi, en markhópur vörunnar eru karlar og 

konur yfir miðjum aldri. Þá hefur tíðni blöðruhálstengdra vandamála aukist og áhugi 

þýskra neytenda á fyrirbyggjandi áhrifum náttúruvara, einkum þeirra sem ekki innihalda 

aukaefni, farið stigvaxandi á undanförnum árum.  

Niðurstöður áætlanagerðarinnar sýna að útfrá þeim forsendum sem þar er gengið 

útfrá muni sala á SagaPro inn á Þýskalandsmarkað skila framlegð strax á fyrsta ári, þó 

svo talsverður þungi  sé í markaðsaðgerðum í byrjun.  

Hafa verður í huga að vottunarferli er ekki lokið, þó yfirgnæfandi líkur séu á því að 

varan hljóti vottun inn á evrópska markaðinn. Þá eru samningar við birgja enn 

ófrágengnir en niðurstaða þeirra hefur hugsanlega í för með sér einhver frávik frá þeim 

forsendum sem gengið er út frá varðandi skilaverð (CIF verð) og kostnaðarskiptingu við 

markaðsaðgerðirnar. 

Til að styrkja betur inngöngu vegna markaðssetningar og samninga við birgja er lagt 

til að fyrirtækið sæki fagsýningar, sem minnst er á viðauka 18, fjárfesti í 
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markaðsskýrslum sem m.a. eru aðgengilegar á vefsíðunni profound.com. 

Markaðsskýrslur af þessu tagi eru fyrir hendi fyrir þessa tegund vara og gæti verið öflugt 

tæki til frekari greiningarvinnu.  

Gangi áætlanir eftir á fyrsta söluári má líta svo á að eftirleikurinn inn í önnur ríki 

Þýskalands og á Evrópumarkaðinn í heild verði auðveldari, þar sem reynsla mun hafa 

skapast af árangri markaðsaðgerða og viðhorfum neytenda til vörunnar.  

Þá liggja framtíðartækifæri í útvíkkun markhópsins í gegnum frekari rannsóknir á 

þvagvandamálum barna og virkni SagaPro fyrir þann aldurshóp, en stjórnun þvagláts er 

vandamál hjá stórum hópi barna.  
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Viðauki 1 - Sala á þýska heilsuvörumarkaðnum og 
framtíðarhorfur21 

 

 

 

 

 

                                                      
21

 Fengið úr Euromonitor International. (2011a). Consumer Health – Germany 
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Viðauki 2 – Sala vítamína og fæðubótarefna. Breyting í sölu milli 
áranna 2009 og 201022 

 
2010 

Bætiefni 2% 
Fjölvítamín 3% 
Einföld vítamín 0% 

Barnavítamín -2% 

  Einföld vítamín 
 A -2% 

B 1% 
C 4% 
D -2% 
E 7% 

  Herbal bætiefni -1% 

Gingko biloba 1% 
Ginseng 2% 
Artichoke 2% 

  Nonherbal 
bætiefni 2% 
Calcium 2% 
Glucosamine 3% 
Omega vörur 2% 

 

                                                      
22

 Fengið úr Euromonitor International. (2011b). Vitamins and Dietary Supplements - Germany 
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Viðauki 3 - SagaPro í samanburði við vörur framleiddar úr 
freyspálma23 

  SagaPro Saw Palmetto 

Meant to work on Bladder Prostate 

Mechanism 
Calms and relaxes 

bladder muscle 
Reduces prostate size 

Herb 
Angelica 

archangelica 

Serenoa repens  (some 
products may contain more 

herbs) 

   
For men Yes Yes 

For prostate enlargement Yes^1 Yes 

For nocturia Yes Yes 

For enuresis Yes Yes, for adult males 

For women Yes No 

For overactive bladder Yes No 

Hormonal effect on body Yes Yes 

Time to results Yes Months 

Safety 
Safe according to 
clinical study^2 

Depends on product and 
study^3 

Number of herbs in 
product 

One^4 Depends on product 

Clinically studied Yes Depends on product^5 

 

1. SagaPro affects the bladder and reduces urinary frequency. It therefore reduces #1 
cause of complaint from men with prostate enlargement. 
2. With respect to adverse events, there was no difference between treatment groups 
receiving either SagaPro or a placebo. No serious events were reported in the study. 
3. Although many Saw Palmetto products have been clinically studied, other Saw 
Palmetto products have not. A product containing a "clinically proven formula" has 
not necessarily undergone a clinical trial. 
4. SagaPro contains a single herb; Angelica archangelica. Many Saw Palmetto products 
contain several herbs. All things being equal, a "single ingredient" product is safer by 
default. 
5. A clinical study on different Saw Palmetto formulas does not equal a clinical study 
on every Saw Palmetto product. 

 

                                                      
23

 Niðurstöður rannsóknar sem Kristinn Leifsson lét höfundi í té. 
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Viðauki 4 - Meðalárstekjur eftir aldri í Þýskalandi24 

      
       € 2005 2006 2007 2008 2009 % vöxtur 

       15-19 ára 25447 25480 25571 26139 26370 3.6 

20-24 ára 29620 29876 30067 30710 31012 4.7 
25-29 ára 32516 32974 33152 33691 34113 4.9 
30-34 ára 33968 34379 34288 34457 34734 2.3 
35-39 ára 34633 34990 34671 34488 34468 -0.5 
40-44 ára 34817 35183 34834 34571 34531 -0.8 
45-49 ára 34731 35079 34718 34470 34467 -0.8 
50-54 ára 34657 34989 34602 34331 34303 -1 
55-59 ára 34168 34612 34245 33985 33967 -0.6 
60-64 ára 32500 32565 31886 31487 31352 -3.5 
65+ 29217 29467 28986 28495 28284 -3.2 

        

                                                      
24

 Fengið úr Euromonitor International. (2011c). Consumer Lifestyles – Germany 
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Viðauki 5 - Markaðshlutdeild verslana í vítamínum og 
fæðubótarefnum25 

 
Markaðshlutdeild 

   Stórmarkaðir 53% Einkamerki voru 33% 
  Heilsuvöruverslanir 29% Í örum vexti 

   Apótek 13% 51% árið 2000 
  Netverslun 3% Vöxtur vegna lágs verðs og mikilla verðtilboða 

 

                                                      
25

 Fengið úr Euromonitor International. (2011b). Vitamins and Dietary Supplements - Germany 
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Viðauki 6 - Starfsferill dr. Sigmundar Guðbjarnasonar26 

Menntun: Stúdentspróf frá MA 1952. Dipl. Chem. í efnafræði frá Technische Hochschule í Munchen 

1957. Dr.rer.nat frá sama skóla 1959. 

Starfsferill: Yfirverkfræðingur og framleiðslustjóri hjá Sementsverksmiðju ríkisins 1959-1960. 

Rannsóknamaður og kennari í lífefnafræði og lyflæknisfræði við Wayne State University School of 

Medicine í Detroit, Michigan, Bandaríkjunum 1961-1962, aðstoðarprófessor og prófessor við sama 

skóla 1962-1970. Prófessor í lífefnafræði og lyflæknisfræði við Indiana University Medical Center í 

Indianapolis 1970-1971. Prófessor í efnafræði við Háskóla Íslands 1970-2001. Rektor HÍ 1985-1991. 

Önnur störf: Forstöðumaður Efnafræðistofu Raunvísindastofnunar Háskólans 1971-1983. 

Varaforseti verkfræði- og raunvísindadeildar HÍ 1975-1977, deildarforseti 1977-1979. Í 

stjórn Sementsverksmiðju ríkisins 1971-1981, stjórnarformaður 1973-1977. Formaður nefndar er 

fjallaði um vinnslu lyfja og lífefna úr innlendu hráefni, skýrsla 173-1974. Formaður nefndar sem 

kannaði hvort og hvernig hagkvæmt væri aðvinna verðmæti úr sláturúrgangi, skýrsla 1978. 

Í Rannsóknaráði ríkisins 1974-1982, formaður framkvæmdanefndar 1974-1979. Formaður 

starfshópa er gerðu langtímaáætlanir um rannsóknir og þróunarstarfsemi í þágu atvinnuveganna, 

fyrir árin 1976-1981 og 1982-1987. Formaður matsnefndar rannsóknasjóðs Rannsóknaráðs ríkisins 

1985-1987 og 1992-1994. Formaður Rannsóknarráðs Íslands1994-1997. Formaður stjórnar 

Náttúruverndar ríkisins 1995-1999. Í framkvæmdanefnd Vísindastofnunar Evrópu, European Science 

Foundation, 1996-1999. Í nefnd á vegum NATO-International Scientific Exchange Programmes sem 

úthlutar styrkjum til rannsóknarstarfa, 1995-1998. Secretary General eða framkvæmdastjóri fyrir 

Lipidforum, sem er norrænn vettvangur fyrir vísindi og tækni, 2001-2008. Formaður Sammenntar, 

Samstarfsnefndar atvinnulífs og skóla, 1992-1998. Formaður Hollvinasamtaka HÍ 1995-1997. 

Formaður Mannverndar 1998-1999. Forseti Rótarýklúbbs Reykjavíkur 1999-2000. Hefur að auki 

starfað í fjölda nefnda á vegum HÍ og menntamálaráðuneytisins er fjalla um eflingu vísinda, 

fjarkennslu, háskóla á Akureyri,  starfað í stjórn Vísindasjóðs, Vísindaráði Krabbameinsfélagsins 

o.m.fl. 

Frumkvöðull að stofnun SagaMedica–Heilsujurta ehf. sem stundar rannsóknir á íslenskum 

lækningjurtum og þróar náttúruefni eða fæðubótarefni úr völdum lækningajurtum fyrir innlendan og 

erlendan markað. 

Gistiprófessor: Gistiprófessor við Eidgenössische Technische Hochschule í Zurich 1979-

1980,Universitat Heidelberg 1980-1981, University of Minnesota, Hormel Institute 1981; Food and 
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Drug Administration (FDA), Washington DC, Distinguished Visiting Scientist, allt árið 

1983. University of Oxford 1998. 

Ritstjórnarstörf: Í ritstjórn eftirfarandi vísindatímarita: Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 

1970-1980. Journal of Cardiovascular Pharmacology, 1977-1990. Journal of Applied Cardiology, 

1985-1991. 

Viðurkenningar. Heiðursverðlaun úr Verðlaunasjóði Ásu Guðmundsdóttur Wright 1983. 

Riddarakross Hinnar íslensku fálkaorðu 1985. Kjörinn meðlimur í Konunglegu sænsku 

verkfræðivísindaakademíunni, Ingenjörs Vetenskaps Akademien (IVA), í Stokkhólmi 

1987. Heiðursmerki Verkfræðingafélags Íslands 1987. Stórriddarakross Hinnar íslensku 

fálkaorðu 1991. Viðurkenning Menningarsjóðs VISA fyrir störf á sviði vísinda og fræða 1997. 

Kosinn Fellow of the International Academy of Cardiovascular Sciences, FIACS, 2002. Kosinn Fellow 

of the International Society for Heart Research 2004. 
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Viðauki 7 - Skipting meðaltekna eftir Evrópulöndum27 

GEO/TIME 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

European Union (27 
countries) 21,700 22,500 23,700 25,000 25,000 23,500 24,400 25,100 

European Union (25 
countries) 22,900 23,700 24,900 26,200 26,200 24,600 25,600 26,300 

European Union (15 
countries) 26,000 26,800 28,000 29,300 29,000 27,400 28,400 29,100 

Euro area (EA11-2000, 
EA12-2006, EA13-2007, 
EA15-2008, EA16-2010, 
EA17) 24,900 25,600 26,800 28,000 28,400 27,100 27,700 28,300 

Euro area (17 countries) 24,400 25,200 26,300 27,600 28,100 27,000 27,600 28,300 

Euro area (16 countries) 24,500 25,200 26,400 27,600 28,100 27,100 27,700 28,400 

Euro area (15 countries) 24,800 25,500 26,700 27,900 28,400 27,300 28,000 28,600 

Euro area (13 countries) 24,800 25,600 26,700 28,000 28,500 27,400 28,000 28,700 

Euro area (12 countries) 24,900 25,600 26,800 28,000 28,500 27,400 28,100 28,800 

Belgium 28,000 29,000 30,200 31,600 32,299 31,600 32,600 33,500 

Bulgaria 2,600 3,000 3,400 4,000 4,600 4,600 4,800 : 

Czech Republic 9,000 10,200 11,500 12,800 14,800 13,500 14,200 14,700 

Denmark 36,500 38,300 40,200 41,700 42,800 40,600 42,500 43,000 

Germany (including  
former GDR from 1991) 26,600 27,000 28,100 29,500 30,100 29,000 30,300 31,400 

Estonia 7,200 8,300 10,000 12,000 12,200 10,300 10,700 11,900 

Ireland 37,000 39,300 41,800 43,500 40,500 35,900 34,900 : 

Greece 16,700 17,400 18,700 19,900 20,700 20,500 20,100 19,000 

Spain 19,700 21,000 22,400 23,500 23,900 22,800 22,800 23,300 

France 26,500 27,300 28,400 29,600 30,100 29,200 29,900 30,600 

Italy 24,000 24,500 25,300 26,200 26,300 25,200 25,700 26,000 

Cyprus 17,200 18,300 19,400 20,500 21,500 20,600 20,600 20,600 

Latvia 4,800 5,600 7,000 9,200 10,100 8,200 8,600 9,800 

Lithuania 5,300 6,100 7,100 8,500 9,700 8,000 8,400 9,500 

Luxembourg 60,000 65,200 71,800 78,100 80,800 75,200 79,500 82,700 

Hungary 8,100 8,800 8,900 9,900 10,500 9,100 9,700 10,100 

Malta 11,300 11,900 12,500 13,300 14,200 14,100 14,800 15,300 

Netherlands 30,200 31,500 33,100 34,900 36,200 34,600 35,400 36,100 

Austria 28,700 29,800 31,300 33,000 33,900 33,000 34,100 35,700 

Poland 5,300 6,400 7,100 8,200 9,500 8,100 9,300 : 

Portugal 14,200 14,600 15,200 16,000 16,200 15,800 16,200 16,000 

Romania 2,800 3,700 4,500 5,800 6,500 5,500 5,800 : 

Slovenia 13,600 14,400 15,500 17,100 18,400 17,300 17,300 17,400 

Slovakia 6,300 7,100 8,300 10,200 11,900 11,600 12,100 12,700 

Finland 29,100 30,000 31,500 34,000 34,900 32,299 33,300 35,200 

Sweden 32,400 33,000 35,000 36,900 36,100 31,500 37,200 41,000 

United Kingdom 29,500 30,700 32,299 33,800 29,500 25,500 27,500 27,800 

Iceland 36,500 44,300 43,800 48,000 32,299 27,100 29,800 31,300 

Liechtenstein 80,400 84,300 90,700 95,100 97,400 90,500 : : 
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Norway 45,600 52,900 58,100 61,100 65,300 55,900 64,500 70,500 

Switzerland 40,400 41,300 42,700 43,200 46,400 47,100 53,400 60,800 

Montenegro : : : : : : : : 

Croatia 7,400 8,100 8,900 9,800 10,700 10,100 10,200 10,500 

Former Yugoslav Republic 
of Macedonia, the 2,200 2,400 2,600 2,900 3,300 3,300 3,400 : 

Turkey 4,600 5,600 6,000 6,700 7,000 6,100 7,500 7,500 

United States 32,500 34,300 35,700 33,900 31,900 32,600 35,300 34,700 

Japan 29,300 28,800 27,200 24,900 : : : : 

         Special values: 
       

0 
less than half the final digit shown and greater 
than real zero 

   : not available 
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Viðauki 8 - Hinn almenni Þjóðverji28 

Hinn almenni Þjóðverji er reglusamur og hugsar um heilsuna. Þjóðverjar hafa almennt 

góð laun miðað við aðra Evrópubúa og búa við eitt besta tryggingakerfi sem fyrirfinnst. 

Tryggingakerfið er tvískipt, annars vegar hið svokallaða almenna tryggingakerfi sem yfir 

80 prósent Þjóðverja búa við og hins vegar einkatryggingakerfi. Munurinn liggur helst í 

því að einkatryggingakerfið býður upp á mun betri og viðameiri þjónustu en almenna 

kerfið varðandi heilbrigðisþjónustu og lyfjakostnað (sjá viðauka 10).  

Þjóðverjar eru öðrum þjóðum stoltari og mjög meðvitaðir um stéttlega stöðu sína. 

Mikilvægt er því að höfða til sérstöðu vörunnar, fágæti hennar og jafnvel að hún sé 

dýrari en hefðbundnar náttúruvörur (Ragnar Árnason, munnleg heimild, 21. júní 2012). 

Því er mælt með því að höfðað sé til ofangreindra þátta svo og upprunans frá Íslandi 

til uppbyggingar ímyndar um hreinleika, ferskleika og virkni. 

                                                      
28

 Fengið úr Euromonitor International. (2011c). Consumer Lifestyles – Germany. 
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Viðauki 9 - Óformleg markaðsrannsókn meðal þýskra 
ferðamanna í mark- og boðmiðlunarhópi SagaPro sumarið 2012 

á Íslandi 

Höfundur gerði óformlega markaðsrannsókn meðal þýskra ferðamanna sem heimsóttu 

Ísland 18. júní 2012 sem tilheyrðu markhópnum, 50 ára og eldri. Úrtakið var 100 

ferðamenn og voru þeir spurðir hvort þeir keyptu eða hefðu neytt náttúruvara, hvort 

þeir væru áhugasamir um vöru sem kæmi frá Íslandi og ef fyrir lá að viðkomandi aðili 

væri giftur, þá hvor aðilinn á heimilinu væri líklegri til að afla sér upplýsinga um 

náttúruvörur. Allar spurningar voru óformlegar en höfðu þann tilgang að lýsa viðhorfi 

markhópsins til náttúruvara.  

Samkvæmt viðmælendum kom í ljós að konan á heimilinu væri venjulega sá aðilinn 

sem keypti slíkar vörur og jafnframt að hún afli sér upplýsinga um slíkar vörur frá 

ráðgjöfum í apótekum eða sérvöruverslunum. Upplýsinga er einnig í auknum mæli aflað 

á netinu og sögðust viðmælendur af báðum kynjum vera duglegir við að nýta sér 

upplýsingavefinn Google, bæði við að finna slíkar vörur og upplýsingar um þær. Þetta 

styður það sem fram kemur í Euromonitor (2011c), að kaup á netinu eru ekki einungis 

stunduð af yngri kynslóðinni, heldur einnig af fólki yfir fimmtugu. 

Loks spurði höfundur viðmælendur hvað þeim kæmi fyrst í hug þegar minnst væri á  

Ísland. Margir nefndu hreinleika og náttúru.  
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Viðauki 10 - Almennar upplýsingar um tryggingakerfið í 
Þýskalandi29 

Health Insurance in Germany 

Germany has its own unique health insurance norms and regulations. Most of Germans 

possess health insurance in some form or the other. It is not only a need but it is also 

law to have insurance especially in case of health insurance. Only 0.3% or about 250,000 

people in Germany are not insured. A handful of these non-insured people are 

extremely rich that they do not need insurance but most of these uninsured people are 

poor and actually cannot afford it. 

 

INSURANCE SCENARIO IN GERMANY 

Health Insurance or "Krankenversicherung" is mandatory in Germany. Primarily, 

Germany has statutory health insurance but also offers private health insurance 

programs. 

German statutory insurance sector is funded by nearly 241 insurance companies. 

Government has subsidized the national health insurance program. The employer is 

required to pay half of your premium and the other half is deducted monthly from the 

salary. If you have received an employment in Germany, then your contract would 

automatically cover your insurance. The employer needs to complete all the formalities 

on your behalf.  In many cases, if you need a resident permit, you would need to show 

your insurance cover by the company. 

 

Statutory Health Insurance 

In Germany, more than 80% of the people are covered under the national health 

insurance system or called "Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)". This can be done 

in three ways. 
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 Fengið af síðunni http://www.tc.umn.edu/~schw0888/Finance/health-insurance.html 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gesetzliche_Krankenversicherung
http://www.tc.umn.edu/~schw0888/Finance/health-insurance.html
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Usually you are an employee with a monthly income less than 3975 Euros. Because 

this is the limit you can only elect to be covered under the "GKV". If you earn more than 

the stipulated income level or if you are self-employed or if you are a civil servant, then 

you are eligible to apply for private health insurance e.g. "PKV". 

The third case is, if you are dependent on someone covered under the national 

health insurance. After 1995, Germany has made it mandatory to be covered under the 

nursing care plan which covers costs for old age, disability or in-patient care at any 

nursing home. It also covers any additional expenses like wheelchair or special bed, etc. 

 

Private Health Insurance 

The other option is Private health insurance or the "Private Krankenversicherung (PKV)". 

Private insurance offers tailor made plans to suit your needs and if you elect to opt for 

private insurance and have income more than 3975 Euros, you can still expect your 

employer to pay half the premium for your insurance. The premiums in such case can 

be lowered if you opt to pay small expenditures yourself. Moreover, if you do not put 

any claim within a year, five annual premiums are refunded to you. 

If your monthly income does not exceed the limit, you can choose if an additional 

insurance, so called "private Zusatzversicherung" will fit in your circumstances. 

 

Comparison 

The big difference between the national health insurance plan and private insurance 

plan lies between the bases of premium. In case of national health insurance, it is 

determined on the basis of your income level. In case of private insurance, it is 

determined on the basis of ages, gender, health and certain other pre-existing 

situations. The coverage offered under national and private insurance plan are mostly 

same. They take care of your hospital stays, routine check ups, dental care, x-rays, 

immunizations, etc. 

Although the premium for private insurance is sometimes more, nevertheless, you 

can think of opting for private insurance time considering the benefits it offers. If you 

put no claim within a year, you get a considerable rebate. Moreover, you also get 

http://www.1a-krankenversicherung.org/
http://www.1a-krankenversicherung.org/vergleich/zusatzversicherung.html
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preferential treatments at the hospital. You can choose the hospital where you want to 

be treated or get a single room for yourself. You can also ask to be treated by a doctor 

rather than an intern. And guess what, you may even get better food! 

 

REVIEWS AND TRAVEL HEALTH INSURANCE 

If you want to know more about health insurance offered by companies, read on about 

medical insurance company comparison. The "Stiftung-Warentest" is a reputed online 

magazine that gives you most reliable consumer reviews. Generally, you can also read 

on about medical insurance company reviews online (e.g. search: "Test private 

Krankenversicherung"). You can also take a look at the recent medical insurance 

reforms called "Gesundheitsreform". 

In Germany, most of the insurances are not applicable so if you are travelling to 

Germany for a short time from US, you need to take travel insurance. Most of the 

Medicare and Medicaid Insurances are not applicable outside United States. If you are a 

citizen of EU nation, then you are entitled to similar health benefits as any German 

citizen but in such a case you need to be covered under insurance plan in your own 

country. If you are a citizen for Turkey, Croatia, Tunisia, and Switzerland, you are 

entitled to similar benefits as Germany has bilateral social insurance agreement with 

these countries. 

http://www.stiftung-warentest.de/online/
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Viðauki 11 - Bréf frá Bernd og Karla Gieseler 

Hallo Hjölli, 

Heute wollen wir endlich deine Anfrage beantworten. 

Zuerst einige Bemerkungen zur Verordnung und zum Kauf von Medikamenten.  

Fast alle Menschen in Deutschland sind Mitglied einer Krankenversicherung - die 

Mehrzahl in der gesetzlichen Krankenversicherung und ein kleinerer Teil in der 

privaten Krankenversicherung. 

Die Versicherten bekommen die meisten Medikamente durch einen Arzt auf  

Rezept verordnet und damit bezahlt die Versicherung die Kosten für das Medikament. 

Der Patient muß nur eine kleine Zuzahlung leisten - maximal 10,- €. Diese 

rezeptpflichtigen Medikamente kann der Patient auch nicht selbst (ohne Rezept) 

kaufen. Daneben gibt es Medikamente, welche nicht rezeptpflichtig sind. Das sind 

zum Beispiel fast alle pflanzlichen Medikamente. Diese Medikament bezahlen die 

gesetzlichen Krankenkassen nicht und man kann sie ohne Rezept kaufen. Damit sind die 

Kosten für den Patient für diese Medikamente wesentlich höher. Wenn es also für eine 

Erkrankung ein pflanzliches Medikament und ein synthetisch hergestelltes Medikament  

gibt, wird meistens das synthetisch hergestellte Medikament in der Arztpraxis 

verordnet, weil es von der Krankenkasse bezahlt wird und oft auch stärker wirkt (auch 

wenn es Nebenwirkungen hat). Die rezeptpflichtigen Medikamente werden 

grundsätzlich in der Apotheke geholt. Aber auch die nicht rezeptpflichtigen 

Medikamente werden vorwiegend in den Apotheken gekauft, manchmal auch in den 

Drogerien. Online-Handel spielt noch keine große Rolle. Nun zu den Medikamenten bei 

überaktiver Blase und verstärktem Harndrang. In der urologischen Praxis werden bei 

überaktiver Blase (verstärkter Harndrang und häufiges Wasserlassen) meist 

synthetische Medikamente verordnet. Bei uns sind es die Medikamente Spasmex 

(Wirkstoff Trospiumchlorid), Mictonorm uno (Wirkstoff Propiverin), Kentera-Pflaster 

(Wirkstoff Oxybutynin) und Detrusitol (Wirkstoff Tolteridin). Es gibt aber noch mehr 

Präparate. Der Preis liegt zwischen 50,-€ und 175,-€ für eine große Packung (für 3 

Monate). Wenn die Ursache der Miktionsstörung beim Mann eine vergrößerte 
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Prostata ist, wird sehr oft ein Alpha-Blocker (Wirkstoff Tamsulosin) verordnet - 

manchmal in Kombination mit den obengenannten Spasmolytika.  

Tamsulosin kostet ca. 25,-€ für 3  onate. Pflanzliche Medikamente werden von uns 

sehr selten verordnet. Manche Patienten nehmen sie aber auch ohne unsere 

Empfehlung und kaufen sich diese Medikamente (z.B. Granu Fink (Kürbissamen)). Hier  

spielt die Werbung eine große Rolle. Der Preis liegt bei 50,- bis 75,-€ für 3 Monate. 

Und jetzt schreibt Karla weiter. 

In der Hausarztpraxis werden Blasenschwächemedikamente selten verordnet,weil in 

Deutschland die Patienten gern zum Facharzt ,in diesem Fall zum Urologen gehen.Falls 

sie es nicht tun,trinken sie täglich Cranberrysaft ca 100ml aus dem Supermarkt. Manche 

nehmen auch Canephron,das ist eine Mischung aus 

Liebstöckel,Tausendgüldenkraut und Rosmarin ,dies kostet für 3 Monate ca  

100€ und wird nur für eine kurze Zeit genommen. 

Man kann auch homöopathisch behandeln,aber das ist ganz individuell und  

auch nicht preiswert.  

 

Liebe Grüße von Karla und Bernd 
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Viðauki 12 - Upplýsingaleit 

Upplýsingaleit um þýska náttúruvörumarkaðinn var að miklu leyti framkvæmd á netinu, 

en jafnframt var talað við fólk sem hefur unnið eða vinnur í Þýskalandi. Höfundur hafði 

samband við Ragnar Árnason sem hefur unnið í Þýskalandi í yfir tuttugu ár og unnið hér 

heima við að ráðleggja íslenskum fyrirtækjum hvernig skilvirkast er að hefja inngöngu á 

þennan tiltekna markað. Þá aflaði höfundur einnig upplýsinga um viðhorf neytenda til 

náttúruvara með óformlegri könnun á viðhorfi þýskra ferðamanna sem hér dvöldu og 

sem tilheyrðu markhópnum. Alls var rætt við hátt í 100 ferðamenn í þessu skyni. 

Vegna örðugleika við að finna vörumerki sem myndu vera í beinni samkeppni við 

SagaPro hafði höfundur samband í gegnum vefpóst og símhringar við upplýsingaaðila 

hjá stórum verslunarkeðjum í Þýskalandi og spurði hvort hægt væri að fá upplýsingar 

um vörumerki sem yrðu í beinni samkeppni, hversu mikil sala væri á slíkum vörum og 

hvaða vörumerki seldust helst. Höfundur hafði ekki erindi sem erfiði því allir 

upplýsingafulltrúarnir neituðu að gefa upplýsingar vegna þess að þetta væru 

viðskiptaleg leyndarmál. Þá kom einnig fram hjá einum aðila að þar sem höfundur væri 

nemi í íslenskum háskóla gætu þeir ekki hjálpað þar sem tilteknar verslunarkeðjur ættu í 

samstarfi við ákveðna þýska háskóla og mættu því ekki veita upplýsingar af þessu tagi 

þó svo um rannsóknarverkefni væri um að ræða af hálfu erlends masternema.  

Höfundur hafði því samband við nokkra þvagfæralækna og hómópata, símleiðis og í 

gegnum vefpóst þar sem mun betur gekk að fá upplýsingar. Í ljós kom að 

þvagfæralæknar vísa fólki fremur á lyf en nátturuvörur þar sem fólk fær lyfin 

niðurgreidd í gegnum sjúkratryggingar en ekki við kaup á nátturvörum. Hómópatar 

reyna hins vegar eftir fremsta megni að benda fólki á náttúruvörur og taka því mun 

betur eftir slíkum vörum í auglýsingum ef varan hefur klíníska vottun um virknina. 
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Viðauki 13 - Vefpóstar til þýskra verslanakeðja 

Fyrirspurn höfundar til Dm-Drogerie Markt, Rossman og Müller 23. júlí 2012. Engin 

viðbrögð komu frá þeim tveim síðarnefndu. 

 

Guten Tag. 

 

Mein Name ist Hjörleifur Thordarson und ich bin ein Masterstudent von Universitaet 

Island. Ich schreibe momentan meine Aufsatz und ich bitte Sie ob Sie mir einen Gefallen 

tun können. Die Thema meines Aufsatzes ist ueber hauefiger Harndrang bei Maenner 

und Frauen nach ihren fuenfzigsten Geburtstag. Meine Frage fuer Sie ist ob Sie mir 

einen Liste schicken können ueber Marken die fuer solche Faelle geeignet sind und auch 

ihren Preisen daneben. Diese Information sind Leider schwer zu erhalten und ich kann 

Sie Leider nicht auf Ihren Webseite finden und auch kann ich euch schlecht anrufen weil 

ich in Island bin. 

Bitte ich Sie um ihren Verstaendnis und Hilfe. Ich möchte Sie herzlich bedanken fuer 

weitere Information oder weitere Hilfe wie ich kann diese Info erhalten und ob ich sie 

erhalten kann. 

 

Mit freundliche Gruesse, 

Hjörleifur Thordarson. 

 

 

Svar Dm-Drogerie Markt 26. júlí 2012. 

 

Sehr geehrter Herr Thordarson, 

 

vielen Dank, dass Sie sich an uns gewandt haben. 

 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an dm-drogerie markt. Leider müssen wir Ihnen 
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mitteilen, dass wir Sie im Rahmen Ihrer Studienarbeit nicht unterstützen können. 

 

Im Rahmen der Kooperation mit der Dualen Hochschule BW, der Studienakademie 

Sachsen und der Alanus Hochschule betreut und begleitet dm-drogerie markt eine 

große Zahl von Studenten bei der Erstellung von Studien- und Bachelorarbeiten. Diese 

Zusammenarbeit ist sehr intensiv. Daher ist es uns nicht möglich, weitere Arbeiten zu 

unterstützen. Wir hoffen, Sie haben hierfür Verständnis.  

 

Wir wünschen Ihnen dennoch für Ihre Arbeit viel Erfolg. 

 

Bei Fragen erreichen Sie uns montags bis samstags von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr unter der 

gebührenfreien Rufnummer 0800 3658633 oder auf 

www.facebook.com/dm.Deutschland. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr dm-ServiceCenter 

Caroline Grimm. 
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Viðauki 14 - Aðilar sem lögðu hönd á plóg 

 Aðalsteinn Sverrisson: Verkefnisstjóri, sér um kynningarbása og efni sem 
tengist fagsýningum sem Íslandsstofa tekur þátt í. Átti mikinn þátt í að finna 
út verð og kostnað tengt fagsýningum í Þýskalandi. 

 Bernd Gieseler: Þvagfæralæknir frá Dresden í Þýskalandi. Bernd var höfundi 
innan handar um tæknileg atriði eins og hvað þyrfti að hafa í huga þegar fólk 
kaupir vörur eins og SagaPro. Einnig útskýrði hann betur hversu mikilvægt er 
að huga að tryggingarkerfinu þar í landi og þeirri staðreynd að 
þvagfæralæknar mæla fremur með lyfjum en náttúruvörum. 

 Birgir Þorsteinn Jóakimsson: Er verkefnisstjóri, sér jafnframt um grafíska 
hönnun og útlit á bæklingum, vefmiðlum og efni frá Íslandsstofu. 

 Caroline Grimm: Upplýsingafulltrúi Dm-Drogerie Markt. Neitaði að veita 
upplýsingar um mest seldu vörumerki þeirra sem yrðu á þýskum markaði í 
beinni samkeppni við SagaPro á forsendu þess að henni væri ekki heimilt að 
veita upplýsingar til nema í öðrum skólum en þeim sem Dm-Drogerie Markt 
væri í samstarfi við. 

 Karla Gieseler: Hómópati í Dorfhain í Þýskalandi. Gaf ráð varðandi tímarit sem 
hómópatar skoða auglýsingar í og einnig hvaða ráð hennar starfstétt gæfi 
sjúklingum sínum. 

 Kristinn Leifsson: Verkefnastjóri í markaðsdeild SagaMedica.  

 Perla Björk Egilsdóttir: Markaðsstjóri SagaMedica í útflutningi. 

 Ragnar Árnason: Sjálfstæður ráðgjafi. Gaf höfundi ráð um hvernig væri best 
að nálgast markaðinn og hverjir væru væntanlegir flöskuhálsar sem hann 
þyrfti að kljást við. 

 Reimar Domnitz: Þvagfæralæknir frá Berlín. Tjáði höfundi líkt og Bernd 
Gieseler þætti sem þyrfti að hafa í huga varðandi afstöðu þvagfæralækna til 
náttúruvara. 

 Þráinn Þorvaldsson: Framkvæmdastjóri SagaMedica. Einn af upphafsmönnum 
fyrirtækisins og sá aðili sem hefur verið mest til taks vegna upplýsingaöflunar 
við gerð ritgerðarinnar.  
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Viðauki 15 - Mynd af ferli ESB varðandi lagaramma náttúruvara30 

Overview – Legal Framework for Herbal Medicinal 
Products in the EU 

 

                                                      
30

 Fengið af síðunni http://www.thmpd.eu/basics/ 

http://www.thmpd.eu/basics/
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Viðauki 16 - Íbúafjöldi og tekjur í NRW og Þýskalandi31 

Íbúafjöldi í Þýskalandi: skipt eftir aldursflokkum 
 

Population by age groups  

Germany 

Year 

Total  from ... to under ... years (%) 

number under 20 20 - 40 40 - 60 60 - 80 
80 and 
more 

  
2010 81,751,602 18.4 24.2 31.1 21 5.3 

2009 81,802,257 18.8 24.3 31 20.8 5.1 

2008 82,002,356 19 24.6 30.8 20.6 5 

2007 82,217,837 19.4 25 30.3 20.5 4.8 

2006 82,314,906 19.7 25.5 29.8 20.4 4.6 

2005 82,437,995 20 26 29.1 20.5 4.5 

2004 82,500,849 20.3 26.5 28.3 20.6 4.3 

2003 82,531,671 20.5 27.1 27.8 20.5 4.2 

2002 82,536,680 20.7 27.7 27.3 20.3 4.1 

2001 82,440,309 20.9 28.1 26.8 20.2 3.9 

2000 82,259,540 21.1 28.6 26.7 19.8 3.8 

 
Aldur í Nordrhein-Westfalen 
 

 
 

                                                      
31

 Fengið af heimasíðum hagstofu Nordrhein-Westfalen og hagstofu Þýskalands 
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Tekjur í Nordrhein-Westfalen 
 
Ef starfsmann þarf til að kynna vöruna eru upplýsingar hérna um hvað megi vænta í 
kostnað við hann á mánuði. 

Bei einem Kaufmann oder einer Kauffrau im Einzelhandel für die Bereiche 
Diät-, Reformwaren und Lebensmittel liegt der durchschnittliche Verdienst 
bei einem Einkommen von etwa 2.000 EUR im Monat bzw. 24.000 EUR im 
Jahr, bei zwölf Gehältern. Nach einer abgeschlossenen Ausbildung arbeiten 
diese Kaufleute für Diät- Reformwaren und Lebensmittel z. B. im Verkauf in 
einem Lebensmittelgeschäft oder in speziellen Reformgeschäften. Dort 
verkaufen und präsentieren sie die Produkte und beraten die Kunden. Im 
Bürobereich sind sie z. B. für die Personalplanung verantwortlich oder 
übernehmen Aufgaben im Bereich des Rechnungswesens.32 

 

Mánaðartekjur árið 2008 á hvert heimili NRW33 

Feature EUR 
Share  

in percent 

Gross household income 3852 100 

  including from 

  an employment 2179 56.6 

  self-employment 225 5.8 

  Property 400 10.4 

  Retirement, pension, social assistance,  
   housing allowances, etc. 863 22.4 

Social position  
of head of household Gross Net 

 EUR 

1), including agriculture (in) 

Total households 3852 3019 

  among them 

  Independent (r) 
1)

 5589 4350 

  Officer / in 5219 4320 

  Employee (s) 5245 3728 

  Workers (in) 4187 3136 

  The inactive (R) 2556 2349 

                                                      
32

 Fengið af http://www.gehaltsvergleich.com. Þetta er launasíða sem gefur upp laun fólks eftir 

starfsgreinum og jafnframt milli ríkja Þýskalands. 

33
 Upplýsingar fengnar af heimasíðu NRW þar sem meðaltekjur heimilis með tveim fyrirvinnum er 

áætlað. 

http://www.gehaltsvergleich.com/
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Viðauki 17 – Forsendur rekstraráætlunar 

 

 

Eins og sést í forsendum fyrir ofan eru allar tölur gefnar upp í evrum. Ástæða þess er að 

auðveldara er að meta heildarkostnað áður en farið er inn á þýska markaðinn. 

Forsendur framlegðarútreiknings koma frá SagaMedica, en markaðskostnaður er 

áætlaður af höfundi byggt á upplýsingum frá fagaðilum (Íslandsstofa o.fl.)  
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Árið 2013  

 

Í töflunni fyrir ofan er áætluð sala pakkninga á mánuði. Eins og kom fram í kafla 6 byggja 

forsvarsmenn SagaMedica áætlanir um sölumagn  á upplýsingum frá fyrirtækinu Urell.  

 

 

Í töflunni fyrir ofan er rekstraráætlun ársins 2013. Rekstraráætlun SagaMedica fyrir 

SagaPro byggir á þeirri forsendu að varan verði seld í 40 dagskammtapakkningum. 45% 

tekna fara í framleiðslukostnað og 3% í flutningskostnað. 

Framlegð er mjög há í þessum vöruflokki og því áætlar SagaMedica  að 55%  framlegð  

sé raunhæft viðmið. Eðlilegt er að gera ráð fyrir hlutfallslega háum markaðskostnaði í 

upphafi og hefur því verið tekið mið af því við gerð rekstraráætlunar fyrir árið 2013. Að 

mati SagaMedica má síðan gera ráð fyrir að markaðskostnaður verði í kringum 5% af 

sölutekjum þegar upphafsaðgerðum er lokið. 
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Kynningarafsláttur á vörunni verður 10% í mars og apríl. 

Kostnaður vegna ársins 2013 er af þessum sökum áætlaður kr. 2 milljónir við gerð 

auglýsingaefnis og kr. 2,2 milljónir vegna fagsýninga.  

Lauslega má áætla að um 8 verslanir séu í hverri borg NRW og um 160 verslanir í það 

heila. Miðað er við að 20 borgir séu í NRW (KlickTel.de, e.d.).  

Þá þarf  SagaMedica að ráða starfsmann í Þýskalandi sem heldur utan um námskeið 

og kynningar á SagaPro fyrir starfsmenn í verslunum. Hann mun þurfa að heimsækja 

verslanir reglulega til að sjá hvernig uppsetningu vörunnar er hagað. Jafnframt mun 

SagaMedica þurfa að borga undir hann bíl og síma. Áætlað er að kostnaður vegna þessa 

verði um 2,5 milljón króna. 

Laun starfsmanns eru áætluð 2500 evrur á mánuði ef miðað er við launakerfi þess 

konar starfsmanns í Þýskalandi (Gehaltsvergleich.com, e.d.). 

Umfjöllun í dagblaði/tímariti kemur í kjölfar greiddra auglýsinga. Mikilvægt er að fá 

blaðamann/menn frá viðkomandi prentmiðlum til Íslands þar sem þeim yrði kynnt 

starfsemi SagaMedica, hvönninni, landinu og ímyndinni í kringum SagaPro. Þá yrði rætt 

við Sigmund Guðbjarnason og stjórnendateymi fyrirtækisins. Áætlaður kostnaður vegna 

uppihalds og ferðalaga er um ein milljón króna. 
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Viðauki 18 - Fagsýningar í Þýskalandi34 

Lifetime Beauty and Health, 2-3. febrúar 2013. 

Intercontinental Hotel Duesseldorf, 
Duesseldorf, Germany. 
 
Lifetime Beauty and Health is considered to be one of the most popular events in the 
sector of wellness and beauty with a huge number of exhibitors expected to participate 
in the forthcoming edition of the event. This event will include everything from beauty 
professionals and experts administering treatments to retail consumers finding 
appropriate business contacts to expand their operations. The most important highlight 
of the event is that the visitors will be able to directly interact with the participating 
companies and get updated about the latest market trends.  
Lifetime Beauty and Health will be held in Dusseldorf in Germany for a period of two 
days during which it will include seminars and workshops as well as product displays 
from the top companies in the sector dealing in medical cosmetics, nutrition and 
wellness and the like. 
 

Intercontinental Hotel Dusseldorf 

Address : Konigsallee 59, Dsseldorf 

City : Dusseldorf 

State : Nordrhein-Westfalen 

Country : Germany 

 
InnoFairs GmbH and Co KG 
Giesserallee 19, 47877 Willich 

Willich, Germany 

Tel: 49-21-548941680 

 

Contact Person:  

Event Manager 

Tel: +49-21-548941670  

Fax: +49-21-548941681 
 
 
 

                                                      
34

Vefsíða fyrir Trade Shows 

http://www.biztradeshows.com/germany/germany-tradeshows.mp?industry=ayurveda-herbal 

  

http://www.biztradeshows.com/venues/intercontinental-hotel-dusseldorf.html
http://www.biztradeshows.com/organizers/innofairs-gmbh-and-co-kg.html
http://www.biztradeshows.com/germany/germany-tradeshows.mp?industry=ayurveda-herbal
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Biofach Germany, 13-16. febrúar 2013 

Nuremberg Exhibition Centre 
Nuremberg, Germany 
 
Sýningin Biofach er sú stærsta á heimsvísu með lífrænt vottaðar afurðir og fer hún fram í 
febrúar ár hvert í Nuernberg í Þýskalandi. Um er að ræða helsta vettvang fyrir lífræna 
geirann á alþjóðlegum vettvangi en u.þ.b. 2400 sýnendur taka þar þátt. Gestir eru 

innkaupaaðilar verslana, stórra sem smárra, og aðrir innkaupaaðilar fyrir lífrænt 
vottaðar afurðir, og voru þeir rúmlega 40.000 frá 130 löndum sem heimsóttu Biofach í 
febrúar 2012. Biofach er vettvangur fyrir matvælaframleiðendur, snyrtivörur, 
vefnaðarvörur og áfengar drykkjarvörur sem og þjónustuaðila fyrir framleiðendur í 
lífrænni framleiðslu.  
Íslandsstofa kannar nú áhuga íslenskra fyrirtækja að taka þátt í Biofach. Skilyrði fyrir 
þátttöku er að sýnandi uppfylli reglur Evrópusambandsins um vottun lífrænna afurða og 
beri vottunarmerki s.s. frá vottunarstofunni Tún því til staðfestingar. 

 

NurnbergMesse GmbH 

Messezentrum, 90471 

Nuremberg, Germany 

Tel: +(49)-(911)-86060000 

Fax: +(49)-(911)-86068228  

 

Contact Person:  

Mr. Udo Funke 

Tel: +49-911-86060 / 86068645  

Fax: +49-911-86068228 

http://www.biztradeshows.com/organizers/nurnbergmesse.html
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Esoteric Fairs Aachen, 14-16. júní 2013. 

Eurogress Convention Center 
Aachen, Germany 
 
Esoteric Fairs Aachen is one of the leading fairs in the field of alternative medicine, 
nutrition, beauty and general wellness. Spirituality is also an essential part of this event 
which travels to several parts of Germany attracting interested attendees for the last 20 
years. Exhibitors get enough opportunities to market their products and sell them to 

qualified buyers at a common platform every year. 
Esoteric Fairs Aachen also hosts a series seminars on numerous topics related to health 
and fitness. Workshops and lectures are held in conjunction with the main event to 
address the specific queries of attendees. Visitors can choose from an immense and 
exhaustive list of wellness products like aromatherapy oils, perfume oils and ayurvedic 
and bio energy products amongst others. 

Eurogress Convention Center 

City : Aachen 

State : Nordrhein-Westfalen 

Country : Germany 

 
ESO-Team Exhibition and Congress GmbH 
Verdi Strasse 7 81247 Munchen 81247 Munchen 

Munich, Germany 

Tel: +(+49)-(89)-8144022 

 

Contact Person:  

Mr. Alexander Dohn 

Tel: +49-89-8144022  

Fax: +49-89-8144021 

 

 

 

http://www.biztradeshows.com/organizers/eso-team-exhibition.html
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Viðauki 19 - Tímarit sem mælt er með og verð þeirra35 

       

 
Der Hömopathie 

    

       

  
Schwarz 4-farbig 

   

 
1/1 Seite 1000 € 1280 € 

   

 
1/2 Seite 550 € 690 € 

   

 
1/4 Seite 320 € 400 € 

   

 
1/8 Seite 200 € 250 € 

   

       

 
Kemur út þrisvar á ári: í mars, júlí og nóvember. 

  

 
Er birt í öllum þýskumælandi löndum. 

   

       

       

 
Natur und Heilen 

    

       

  
Schwarz 4-farbig 

   

 
1/1 Seite 2300 € 3400 € 

   

 
1/2 Seite 1210 € 1800 € 

   

 
1/3 Seite 820 € 1250 € 

   

 
1/4 Seite 630 € 980 € 

   

 
1/6 Seite 440 € 680 € 

   

 
1/8 Seite 345 € 540 € 

   

 
1/9 Seite 320 € 490 € 

   

 
1/12 Seite 240 € 380 € 

   

       

       

 
Kemur út 12 sinnum á ári  Verbreitung Deutschland, BeNeLux, 

 

   
Österreich, Schweiz, Italien, Spanien 

 

   
Auflagen Druckauflage: 101.833 Exemplare 

   
Garantiert verbreitete Auflage: 63.197 Exemplare 

   
Verkaufte Auflage: 60.891 E xemplare 

 

   
Abonnements: 43.152 Exemplare 

 

   
Einzelverkauf: 14.351 Exemplare 

 

   
Sonstiger Verkauf: 3.388 Exemplare 

 

   
 reistü ke  2.306   em lare 

        

                                                      
35

 Verð fengið af heimasíðum tímarita 
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Viðauki 20 - Naturawerk36 

Natura gehört bereits seit dem Jahre 1901 zum Kreis der  Reformwarenhersteller in 

Deutschland und gilt somit als einer der Pioniere der Reformbewegung. Die 

Auslieferung der Produkte begann damals an die erst 16 Reformhäuser im 

Bundesgebiet.  

In den 30er Jahren stieg die Zahl der Reformhäuser enorm an, und durch den 

Zusammenschluss zur "neuform - Vereinigung Deutscher Reformhäuser" entstand eine 

Dachorganisation, die die positive Entwicklung der Reformwarenbranche förderte. 

Heute gibt es ca. 1.450 Reformhäuser in Deutschland, aus denen das Natura-

Markensortiment nicht mehr wegzudenken ist.  

Natura ist heute ein modernes mittelständisches Privatunternehmen mit einem 

Sortiment von ca. 140 Artikeln, die sich schwerpunktmäßig über die beiden 

Sortimentsbereiche Nahrungsergänzungsmittel + Lebensmittel erstrecken.  

Alle Natura-Produkte enthalten ausschließlich hochwertige, möglichst 

naturbelassene Zutaten, deren Qualität in internen und externen Laboren ständig 

kontrolliert wird. Schönende Zutaten wie z.B. Geschmacksverstärker oder künstliche 

Aromen sind bei Natura tabu. Ein Stab hochqualifizierter Mitarbeiter sorgt permanent 

für die Einhaltung der Natura-Produktionsrichtlinien und die Qualität unserer Produkte.  

Auch auf den Zusatz von künstlichen Konservierungsstoffen und 

Antioxidationsmitteln wird verzichtet. Natura-Produkte entsprechen den hohen 

Qualitätsanforderungen der neuform und werden als anerkannte Vertragsware über die 

Reformhäuser in Deutschland verkauft. Der hohe Exportanteil zeigt, dass Natura-

Produkte auch im Ausland sehr beliebt sind. Natura hat durch Erarbeitung und 

Umsetzung eines Qualitätsmanagement-Systems nach Vorgabe der DIN EN ISO 22000 

und eines weiteren intenational gültigen Standards sehr hohe Anforderungen an sich 

selbst gestellt. 

                                                      
36

 http://www.naturawerk.de/ueber-uns/ 

http://www.naturawerk.de/ueber-uns/
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Viðauki 21 – Markaðsleg færni SagaMedica 

Þráinn Þorvaldsson, framkvæmdastjóri SagaMedica, var beðinn um að meta 

markaðslega færni SagaMedica miðað við markaðslega færni helstu keppinauta. 

Notaður var 1-7 skali þar sem 1 er miklu verra en hjá keppinautum og 7 er miklu betra 

en hjá keppinautum og talan 4 er hlutlaus. 

Niðurstaðan var SagaMedica hefur sterka stöðu gagnvart helstu keppinautum í 

markaðslegri færni (sjá töflu 2).  

Tafla 4 - Markaðsleg færni SagaMedica í samanburði við keppinauta 
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Viðauki 22 – Löggjöf innan ESB 

Innan ESB er ströng löggjöf um leyfi til sölu náttúruvara sbr. lög nr. 258/97/EC sem 

kveða á um að allar vörur í þessum flokki uppfylli nákvæma lýsingu á innihaldi og virkni 

vörunnar. Framangreind lög kveða á um að vörur sem voru á markaðnum fyrir árið 1997 

þurfa ekki að gangast í gegnum miklar og kostnaðarsamar rannsóknir til að fá að falla 

undir flokkinn náttúruvörur. Ef hráefnið eða jurtin var ekki á  evrópskum markaði fyrir 

þann tíma getur hún ekki náð slíkri flokkun nema að undangengnum klínískum 

rannsóknum og fellur þv  undir almennan flokk „Novel  oods“. 

Lög nr. 2001/83/EC sem taka til ákvæða um lækningavörur (medicinal products) eru 

svo undanfari síðari laga nr. 2004/24/EC þar sem krafist er staðfestingar á virkni vöru 

sem óskar vottunar á að hún geti fallið undir flokkinn „náttúruv rur“. Því þarf vara sem 

á að flokkast undir þessa skilgreiningu að fara í gegnum kostnaðarsamt rannsóknar- og 

staðfestingarferli eins og áður segir. Fyrir lítil fyrirtæki sem hafa yfir takmörkuðu 

fjármagni að ráða er þetta því oft afar erfitt og leiðir í raun til þess að markaðsaðgengi 

margra vara í þessum flokki er erfitt og takmarkað (Þráinn Þorvaldsson, munnleg 

heimild, 12. júní 2012).  

Samkvæmt lögunum 2004/24/EC, þurfa allar náttúruvörur að hafa leyfi til þess að 

vera á markaðnum innan ESB. Fyrirtæki sem seldu vörur í þessum flokki áður en þessi 

lög tóku gildi gátu haldið áfram að markaðssetja vöru sína til 30. apríl 2011, undir 

sérstökum bráðabirgðarákvæðum ofangreindra laga. Þegar sá frestur var liðinn, þurftu 

allar náttúruvörur að hafa fengið formlegt leyfi til þess að flokkast sem náttúruvörur.   

SagaMedica hefur tekið mið af þessum lögum og gert klíníska rannsókn á SagaPro til 

að tryggja sem árangursríkasta inngöngu á þýska markaðinn. Rannsóknin staðfestir að 

varan uppfyllir öll skilyrði sem nauðsynleg eru til þess að falla í flokkinn „traditional 

herbal medi ine  rodu t”37. Birting niðurstaðnanna  í tímaritinu Scandinavian Journal of 

Urology and Nephrology (Steinþór Sigurðsson o.fl., 2012) er síðan mikilvæg forsenda 

                                                      
37

 Sjá einnig heimasíðu www.thmpd.eu þar sem er lýst hvernig náttúruvörur (e. traditional herbal 

medicine product) eru skilgreindar og hvernig vörur falla í þann flokk hjá ESB. 

http://www.thmpd.eu/
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þess að koma vörunni endanlega á framfæri bæði varðandi virkni hennar og flokkun sem 

náttúruvöru. 

 

 


