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Útdráttur	  

Þær leiðir sem markaðsfólk hefur til að koma skilaboðum sínum á framfæri eru alltaf 

að breytast og nýir miðlar sífellt að bætast við. Snapchat er nokkuð nýlegur miðil sem 

markaðfólk hefur haft augastað á í dágóða stund en virðast margir frekar óvissir um 

hvernig best sé að nota miðilinn til markaðstarfs. Tilgangur þessarar rannsóknar er að 

reyna varpa ljósi á þær aðferðir sem notaðar eru af þeim fyrirtækjum sem nýta sér 

Snapchat til markaðstarfs í dag. En um leið að reyna átta sig á hversu öflugt Snapchat 

er til markaðsetningar. Vildi höfundur reyna að setja saman nokkra áherslupunkta sem 

fyrirtæki gætu nýtt sér við innleiðingu Snapchat sem markaðstóls. 

Niðurstaða þessarar rannsóknar var sú að erfitt er að setja niður fastmótaða áætlun sem 

hentar öllum þegar kemur að notkun Snapchat til markaðsetningar. Þó telur höfundur 

sig hafa náð að lista niður nokkur mikilvæg atriði sem fyrirtæki gætu stuðst við þegar 

hefja á markaðsetningu á Snapchat. Styrkleikar Snapchat sem markaðstæki eru miklir 

en miðillinn ansi frábrugðinn öðrum stafrænum miðlum og því verða fyrirtæki að 

aðlaga sig að honum og tileinka sér nýjar aðferðir. Séu fyrirtæki tilbúin í að vera 

sveiganleg, hugmyndarík og viljug til að taka áhættu gæti Snapchat reynst þeim vel. 
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Abstract	   	  
The ways for marketers to get their messages across are always changing and new 

mediums become available. Snapchat is a relatively new medium that marketing people 

have been looking to for some time now but many are still unsure on the best way to 

use it for marketing. The aim of this research is to give insight on the way companies 

in Iceland are using it for marketing today, but at the same time figure out the power of 

Snapchat for marketing. The author wanted to try to put together few points that 

companies should  emphasize when starting to use Snapchat for marketing. 

The outcome of this research was that it is very difficult to make one fixed plan that fits 

every kind of company when it comes to marketing on Snapchat. Never the less, the 

author concludes that the points listed in this research will help to guide companies in 

the right direction when they will start marketing with Snapchat. Snapchat is a strong 

tool for marketing but at the same time very different from other digital mediums and 

companies will have to adjust to it and develop new methods. If the companies are 

ready to be flexible, creative and ready to take some risk then the reward will be worth 

it. 
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INNGANGUR 
Markaðsetning fyrirtækja hefur alltaf verið mikilvæg og sífellt að koma nýjar leiðir til 

þess að koma vörum og þjónustu á framfæri. Fyrirtæki þurfa að vera vakandi fyrir 

þessum nýjungum og finna út hvað passar best til að ná til þeirra markhópa sem leitað 

er eftir (Chaffey D, 2012).  

Einn af þeim miðlum sem er að koma sterkur inn í markaðsblönduna er Snapchat. Nýr 

samskiptamiðill sem er síbreytilegur og virðist vera ná gríðarlega miklum vinsældum 

meðal notenda. Markaðsfólk var ekki lengi að reyna finna leiðir til að nýta miðilinn sér 

í hag en hafa ekki að fullu náð tökum á hvernig best er að nota hann til markaðsetningar 

fyrir fyrirtæki. Miðillinn býður ekki upp á eins auðveldar leiðir til að finna viðskiptavini 

og þurfa fyrirtæki því að byggja sjálf upp fylgjendahóp sem er tilbúin að taka á móti 

skilaboðum fyrirtækisins. Það er hér sem miðillinn verður erfiðari en til dæmis 

Facebook þar sem hægt er að kaupa miðaðar auglýsingar á tiltekin markhóp óháð 

tengingu hans við viðkomandi fyrirtæki. Á Snapchat er það notandinn sem er við 

stjórnvölin og velur hvort hann fylgi viðkomandi fyrirtæki eða ekki og því þarf efnið 

að vera áhugavert og viðeigandi fyrir tiltekinn hóp.  

VAL Á VIÐFANGSEFNI 

Höfundur þessarar rannsóknar vann ástamt fjórum öðrum nemendum Háskólans á 

Bifröst að misserisritgerð um hvernig 300 stærstu fyrirtækin á Íslandi væru að nota 

Snapchat í markaðstarfi sínu. Kom fljótlega í ljós að mjög lítill hluti þessa hóps notaðist 

við Snapchat í sínu markaðstarfi en margir höfðu áhuga á að skoða það. Vandamálið 

væri óvissan um hvernig best væri að bera sig að og í hvaða tilgangi hann væri notaður 

þá helst. Vildi höfundur því reyna skoða þau fyrirtæki sem virðast vera standa sig vel í 

markaðsetningu á Snapchat að mati höfundar og hvaða lærdóm mætti draga af þeim.  

MARKMIÐ 

Markmið höfundar er fá dýpri innsýn inn í starf nokkurra fyrirtækja sem nota Snapchat 

við sitt markaðstarf og að reyna setja saman skref sem aðrir gætu notað til hliðsjónar 

við að setja í gang markaðstarf á Snapchat.  
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Reynt verður að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu:   

Hvernig geta lítil og meðalstór fyrirtæki markaðsett sig á Snapchat?  

UPPBYGGING RANNSÓKNAR 

Í fyrsta kafla var farið í gegnum hvað liggur á bakvið val höfundar á viðfangsefninu. 

Því næst í kafla tvö verður farið í gegnum þær aðferðir sem notaðar voru við gerð 

þessarar rannsóknar og þá kosti og galla sem fylgja þeim. Þar á eftir fylgir kafli þrjú og 

þar verður skoðuð stafræn markaðsetning og mikilvægi hennar í starfsemi fyrirtækja. 

Markmiðasetning og stefnumótun er mikilvæg fyrir fyrirtæki og slíkt gildir einnig fyrir 

markaðsstarf í heild sinni sem og fyrir hvern miðil.  

Skoðaðar verða leiðir til stefnumyndunar ásamt því að setja sér markmið og hvernig 

best sé að segja sögu.  

Í kafla fjögur verður rannsóknin sjálf skoðuð og hvað liggur þar að baki. 

Kafli fimm inniheldur niðurstöðurnar úr rannsókn þessari og í kafla sex tekur höfundur 

saman smá umræðu um verkefnið í heild. Takmarkanir á rannsókninni verða útlistaðar 

í kafla sjö og að lokum eru það lokaorðin. 

AÐFERÐAFRÆÐI 
Höfundur rannsóknarinar notaðist við eigindlegar rannsóknaraðferðir sem fólust í 

yfirferð á afleiddum heimildum eins og bloggfærslum og vefgreinum. Einnig var stuðst 

við fræðibækur um marksfræði. Til að fá betri upplýsingar um notkun á Snapchat til 

markaðstarfs vöru tekin viðtöl við nokkra aðila sem sáum um Snapchat aðganga 

nokkura innlendra fyrirtækja. 

Til að halda utan um vinnuna við ritgerðina var stuðst við markaðsrannsóknarferli 

Kotler og Kellers. Rannsóknaráætlun var mótuð um verkið og afleiddum heimildum 

eins og bloggfærslum og vefgreinum var safnað saman til úrvinnslu.

 

MYND 1 - MARKAÐSRANNSÓKNARÞREP KELLER OG KOTLER 

Greina	  vandann Móta	  áætlun Safna	  
upplýsingum

Greina	  
upplýsingarnar

Vinna	  úr	  
upplýsingunum

Kynna	  
niðurstöður
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FRÆÐIKAFLI 
Hér verður farið yfir alla þá helstu þætti sem vert er að skoða þegar kemur að 

markaðsetningu með Snapchat. Skoðuð verður mikilvægi stafrænnar markaðsetningar 

og hvaða áhrif hún getur haft á árangur fyrirtækja og þá sérstaklega út frá Snapchat. 

MIKILVÆGI STAFRÆNAR MARKAÐSETNINGAR 

Frá því 21.öldin byrjaði hafa gengið í gegn erfiðir tímar fyrir fyrirtæki með tilheyrandi 

fjárhagskreppum sem urðu til þess að flest fyrirtæki hafa þurft að berjast en frekar til 

að ná árangri eða jafnvel til að halda lífi. 

En fjárhagur, verkferlar eða aðrir þættir fyrirtækis skipta litlu máli ef ekki er eftirspurn 

eftir vörum eða þjónustu þess fyrirtækis. Því ræðst árangur fyrirtækja mjög mikið út frá 

því markaðstarfi sem unnið er og eins og Kotler og félagar segja „there must be a top 

line for there to be a bottom line” (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 2012).  

Nokkur góð dæmi er hægt að finna um gríðarlega góðan árangur fyrirtækja sem sinna 

góðu markaðstarfi og hefur tekist vel til á samfélagsmiðlum.  

Fyrirtæki sem fer fremst þar í flokk er ameríska fyrirtækið DollarShaveClub sem skellti 

í eina 4.500 dollara ( 514.305 ISK á gengi dagsins 23.11.2016) auglýsingu sem horft 

var á (e.views) 9,5 milljón sinnum á Youtube sem skilaði þeim 23.000 fylgjendum á 

Twitter og 76.000 nýjum fylgjendum á Facebook og svo auðvitað 12.000 nýjum 

viðskiptavinum á aðeins tveim dögum (Spokal, 2015)  

Annað gott dæmi um fyrirtæki sem hélt velli eftir góða notkun á samfélagsmiðlum er 

fyrirtækið Foiledcupcakes. 

En stofnandinn Mari Luangrath lenti í vandræðum strax í upphafi reksturs, þegar 

heimasíðan hennar virkaði ekki í heilar 6 vikur.  

Fyrirtækið var eingöngu á netinu og því gat þetta ekki gengið upp.  

Hún leitaði því inn á Twitter og byrjaði samtöl við fólk um sína frábæru vöru og innan 

6 vikna var fyrirtækið komið með um 2.200 fylgjendur, komið í fréttirnar og búið að 

slá sölumarkmið sín um 600% (Spokal, 2015).  
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Þetta sýnir líka að sveiganleiki skiptir miklu máli það er, ekki sitja fastur á einum miðli 

og að bregðast hratt við en ekki bara sitja og bíða eftir viðskiptavinum. 

Í báðum þessum dæmum notuðu fyrirtækin samskiptamiðilinn Twitter til að ná til 

viðskiptavina sinna. Twitter er stafrænt samskiptaforrit á netinu og í snjallsímum sem 

býður upp á að senda allt að 140 stafa skilaboð kölluð „tweets” sem fólk getur lesið og 

sent viðbrögð við tilbaka eða áfram á aðra (Getting started with Twitter, án dags.). 

1.1.   NOTKUN SNJALLSÍMA 

Í upphafi fór notkun fólks á stafrænum miðlum eingöngu fram í gegnum tölvur. Annað 

hvort sat fólk fyrir framan tölvuna sína heima eða fartölvuna sem hægt var að setja upp 

á flestum stöðum þar sem netsamband var í boði og skoðaði miðlana. 

Í dag hefur stór hluti fólks snjallsíma við hendina hvert sem það fer og er því alltaf tengt 

samfélagsmiðlum. Snjallsími er frábrugðin venjulegum farsíma að því leiti að ekki er 

aðeins hægt að framkvæma símtöl með honum heldur einnig getur hann gert flest allt 

það sama og hefðbundin tölva getur gert eins, eins og að senda tölvupósta, fara á netið 

og vinna í skjölum (Cassavoy, 2016). 

Samkvæmt könnun sem markaðsrannsóknarfyrirtækið MMR framkvæmdi hefur fjöldi 

þeirra sem nota snjallsíma á Íslandi aukist gríðarlega síðustu ár. Bara síðasta árið jókst 

notkunin um 10%.  

Í Maí 2016 var hlutfall þeirra sem notuðu snjallsíma um 86,7% á móti 76,9% í febrúar 

2015. Ef rýnt er ofan í tölurnar frá MMR kemur í ljós að 96% fólks á aldrinum 18-49 

ára notast við snjallsíma og um 74% fólks á aldrinum 50-67 ára. Einnig kom í ljós að 

100% námsmanna notuðu snjallsíma (MMR, 2016).  

Hér er því kominn gríðarlega sterkur vettvangur til þess að ná beint til fólks með 

stafrænum markaðskilaboðum. 

STAFRÆN MARKAÐSETNING OG SAMFÉLAGSMIÐLAR 

Stafræn markaðsetning er það markaðstarf sem fer fram í gegnum stafræna miðla eins 

og heimasíður fyrirtækja, tölvupósta, snjallsíma, samskiptaforrit eins og Facebook, 

Twitter og Snapchat ásamt fjölda fleiri stafrænna leiða.  
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Stafræn markaðsetning snýst um að nota styrkleika hvers miðils, fyrirtækinu til 

hagsbóta og gott er að einskorða sig ekki við einn miðil heldur þekkja þá flesta og meta 

hvar og hvernig þeir henta fyrirtækinu (Chaffey & Chadwick, Digital Marketing - 

Strategy, Implementation and Practice, 2012) Dæmin sem nefnd voru í kaflanum um 

mikilvægi stafrænnar markaðsetningar fóru bæði fram á stafrænum miðlum. Annað 

fyrirtækið nýtti miðla eins og YouTube til að dreifa myndbandinu og svo 

samfélagsmiðla eins og  Facebook og Twitter til að skapa umtal. Hitt fyrirtækið notaðist 

við Twitter og heimasíðuna sína til að vekja athygli á sér og ná til síns markhóps.  

Samfélagsmiðlar eru orðnir gríðarlega stór þáttur í stafrænni markaðsetningu og 

samkvæmt könnunum sem gerð var 2011 af greiningarfyrirtækinu comScore í 

Bandaríkjunum þá náðu samfélagsmiðlar til um 82% allra þeirra sem notuðu internetið 

á aldrinum 15 ára og eldri. Sá hópur eyddi um einni mínútu af hverjum fimm á 

samfélagsmiðlum (comScore, 2011).  

Gallup á Íslandi hefur þrisvar sinnum framkvæmt könnun á notkun samfélagsmiðla á 

Íslandi sem sýnir hvernig notkun fólks skiptist á milli vinsælustu samfélagsmiðlana. 

Þar má sjá að Facebook er efst með um 91% og Snapchat með 58% notenda. Það sem 

höfundi fannst sérstaklega eftirtektarvert er að aukning á notkun Facebook var um 2% 

á meðan notkun Snapchat jókst um 12% frá árinu 2015 (Gallup, 2016) Hér má því sjá 

skýr merki þess hvaða miðill er eftirsóttur í dag. Samfélagsmiðillinn Facebook virðist 

vera að ná sínum hæstu hæðum og Snapchat nálgast miðillinn hratt í vinsældum. 

En það er ekki nóg að koma fyrirtækjum inn á þessa miðla því markaðsetningin verður 

að passa þarna inn.  

 

Áhugaverðar rannsóknir hafa verið unnar á áhrifum markasetningar á 

samfélagsmiðlum. Þær hafa meðal annars sýnt fram á að slík markaðsetning hefur ekki 

verið að reynast eins vel og margir halda. Ástæður þess eru taldar vera að markaðsfólk 

hefur ekki aðlagað sig og efnið sitt að þeim miðli sem notaður er. Ásamt því að þegar 

auglýst er á samfélagsmiðli þarf efni helst að samræmast því sem viðkomandi er að 

skoða hverju sinni til að skila hámarksárangri. Neytendur eru orðnir gríðarlega færir í 

að líta framhjá auglýsingum sem eiga ekki samleið með þeim og því eru þær ekki að ná 

til fólks eins vel og haldið var (Zhu & Chen, 2015). Þetta er eitthvað sem vert er að hafa 

í huga þegar markaðsfólk sendir frá sér efni inn á samfélagsmiðla eins og Snapchat. 
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MARKAÐSETNING Á SNAPCHAT Í DAG 

Markaðsetning á Snapchat er nýtilkomin og því ekki mikið til af ritrýndu efni. Þó er þar 

að finna töluvert af nýlegum greinum sem skrifaðar hafa verið á netmiðlum ásamt efni 

sem markaðstofur hafa sett fram um notkun erlendra fyrirtækja á Snapchat. Verður það 

efni notað í greininguna á þessum hluta ásamt skoðunum höfunds út frá því efni sem 

höfundur hefur kynnt sér í kringum markaðstarf á Snapchat. 

 

INNSÝN Í SNAPCHAT 

Snapchat er snjallsímaforrit sem eingöngu er hægt að nota í snjallsíma en ekki á netinu 

eins og til dæmis er hægt með Facebook eða Twitter.  

Snapchat er samskiptaforrit sem leyfir notendum að deilda myndum, myndböndum, 

textaskilaboðum og/eða teikningum sem lifa aðeins í takmarkaðan tíma. Hægt er að 

velja um að senda einstaka aðilum, einum eða fleirum skilaboð sem lifa í eina til tíu 

sekúndur eða setja skilaboðin í sögu (e.Story) þar sem allir þeir sem fylgja viðkomandi 

sjá söguna og lifir hún í 24 klukkutíma (Todd, 2016) Skilaboð sem send eru á Snapchat 

eru kölluð snöpp(e.snap). Snapchat hefur þróast og breyst mikið frá því það fyrst kom 

út árið 2011 og alltaf eru að bætast við nýjir eiginleikar. 

 

MIKILVÆGI SNAPCHAT TIL MARKAÐSETNINGAR 

Daglega virkir notendur á Snapchat eru taldir vera um 150 milljón manns sem telur um 

18% af allri notkun fólks á samfélagsmiðlum í Bandaríkjunum með um 9.000 send 

,,snöpp“ á hverri sekúndu, 10 milljarða daglegra áhorfa á send myndskilaboð sem er 

um tveim milljörðum fleiri áhorf en eru á póstum á Facebook.  

Um 60% notenda er fólk á aldrinum 13-24 ára, 63 % fólk á aldrinum 18-34 ára. 

Snapchat heldur áfram að ná til um 41% af þessum hóp á hverjum einasta degi. Um 

76% notenda hafa keypt vörur í gegnum netið og um 28% bandarískra táninga telja 

Snapchat vera mikilvægasta samfélagsmiðilinn sem þeir nota í dag (Orlic, 2016). Því 

má greinilega sjá að hér er um að ræða sterkan miðil til að ná til fólks á aldrinum 13-

34 ára sem er lang stærsti notendahópurinn Snapchat í dag. Því er nokkuð ljóst að 

fyrirtæki hættu að íhuga alvarlega að taka upp markvissa notkun á Snapchat til 

markaðsetningar. 
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Hér í næsta hluta verða skoðaðar nokkrar þeirra leiða sem fyrirtæki eru að nota í dag til 

að markaðsetja sig á Snapchat. Leiðir eins og:  

•   Yfirlög(e.filter) 

•   Gjafaleikir 

•   Notkun áhrifavalda(e.influencers) 

•   Sýna bakvið tjöldin 

•   Yfirtöku annara á reikning fyrirtækisins 

•   Snapchat auglýsingar       

 

HVERNIG FYRIRTÆKI ERU AÐ NOTA SNAPCHAT Í DAG 

Mörg stór bandarísk fyrirtæki hafa stokkið á lestina og nýtt sér miðilinn til að vekja 

athygli á sér og sinni vöru með margskonar hætti. Markaðsfólk hefur verið duglegt að 

skrifa greinar um hvernig fyrirtæki eru að beita þessum miðli og verða nokkur dæmi 

skoðuð hér. Snapchat er frekar nýtilkomið í markaðstarfi hjá íslenskum fyrirtækjum en 

er þó notað að einhverju leiti og sagt verður einnig frá nokkrum innlendum dæmum 

Byrjað verður þó á erlendum dæmum. Í þeim tilfellum sem minnst er á Snapchat 

reikninga fyrirtækja verður aðgangur þeirra settur innan sviga í þessum formi 

(sc:kóðinn). 

 

GEOFILTER 

Fyrirtækið General Electric (sc:generalelectric) hér eftir nefnt 

GE, notfærði sér einn af keyptu möguleikunum sem Snapchat 

býður upp á og er hann kallaður GeoFilter. GeoFilter er yfirlag 

sem notendur geta sett yfir myndir og myndbönd sem tekin eru 

á tilteknu fyrirfram skilgreindu landsvæði. GE setti í gang 

herferð í Bandaríkjunum á 50 stórum flugvöllum ásamt 25 

lestarstöðvum þar sem notaðir voru sérstakir Geofilterar fyrir 

hvern stað. Samkvæmt GE notuðu um 4,7 milljónir manns 

yfirlögin og voru Snapchat skilaboðin skoðuð um 63,5 milljón 

sinnum. Viðmælandinn spurði Willams sem er yfirmaður 

samfélagsmiðla hjá GE, afhverju hann kaust að nota Snapchat 

til markaðsetningar þegar stærsti hluti notenda Snapchat 

MYND 2 - GE FILTER Á 

LESTASTÖÐ 
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samanstendur af fólki á aldrinum 18-34 sem viðmælandi taldi vera ólíklegur markhópur 

GE. Willams Svaraði  „For us the focus on this audience is because they represent the 

next generation of customers, investors, and employees” einnig sagði hann „the push is 

a longer-term effort” (O´Reilly, 2015). Þegar kom að mælingum á árangri 

herferðarinnar horfði GE eingöngu á hversu margir sáu yfirlagið og hversu margir kusu 

að nota það. Að þessu sinni var ekki skoðað neitt annað eins og hvort aukning hafi orðið 

á umtali um GE eða fleiri heimsóknir á heimasíðu þeirra þó svo vissulega töldu þeir að 

það væru góðir punktar til að skoða (O´Reilly, 2015) Keyptir ,,Geofilterar“ eru ekki í 

boði á Íslandi eins og stendur en von er á þeim.  

Þetta er leið sem hefur reynst fyrirtækjum erlendis mjög vel og mælir höfundur 

eindregið með því að fyrirtæki kynni sér þennan möguleika og verði í stakk búin til 

þess að nýta sér hann þegar tækifæri gefst.  Í dag eru í boði á Íslandi svokallaðir 

„Community Geofilter” sem eru ókeypis yfirlag (e.filter) fyrir svæði og borgir en eru 

þeir ekki ætlaðir til auglýsinga.  

 

SNAPCHAT AUGLÝSINGAR 

Snapchat fór nýlega að bjóða upp á þann möguleika að kaupa auglýsingar sem birtast 

inn á milli skilaboða og talið er að þær fái allt frá 500.000 til 1.000.000 áhorfa á hverjum 

degi í Bandaríkjunum (Orlic, 2016). Snapchat auglýsingar hafa áður verið til en þá 

aðeins bundnar við Discover hluta Snapchat. Discover er svæði á Snapchat þar sem fólk 

getur skoðað mismunandi rásir byggðar upp á þemum. Þar má meðal annars finna 

ESPN sportrás, matarrás, tískurás ásamt fleirum. Þarna hafa fyrirtæki kost á að kaupa 

auglýsingar sem birtast inn á milli í þeim rásum sem passa helst við það efni sem auglýst 

er. Sem dæmi má nefna auglýsingar frá orkudrykkjarframleiðandanum Gatorade sem 

birtast inni á ESPN rásinni á Discover. Auglýsingarnar á Snapchat bjóða upp á 

gríðarlega mikla möguleika og reyna mikið á frumleika markaðsfólks þar sem 

hefðbundið markaðsefni hefur ekki reynst eins vel. Gatorade bjó til dæmis til lítinn 

tölvuleik í anda Nintendo að nafni „Serena Match Point” þar sem fólk gat spilað sem 

tennisstjarnan Serena. Samkvæmt Gatorade spilaði fólk í að meðaltali þrjár mínútur og 

um 16% þeirra sem sáu auglýsinguna spiluðu leikinn (O´Brien, 2016). Hér var um 

frekar dýra auglýsingu að ræða en hefur þessi leið verið að lækka í verði og telur 
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höfundur þetta muni án efa verða spennandi kostur þegar líður á. Eins og staðan er í 

dag er þessi leið ekki í boði á Íslandi en engu að síður gott að vita af henni. 

 

AFSLÁTTARMIÐAR OG TILBOÐ 

Annað bandarískt fyrirtæki sem hefur verið talið að standi sig vel á Snapchat samkvæmt 

erlendu markaðsfólki er sendingarfyrirtækið GrubHub (sc:grubhub) sem býður upp á 

að panta mat  af hinum ýmsu matsölustöðum á netinu og fá matinn sendan heim. 

GrubHub notast að mestu við aðferðir sem krefjast viðbragða frá notendum eins og 

afsláttarmiða, tilboða, gjafa og keppna (Orlic, 2016). Ein slík keppni sem fór í gang 

2014 og heppnaðist einkar vel var kölluð „SnapHut”.  

Hún snérist um um ratleik sem settur var í gang með daglegum áskorunum á Snapchat 

í heila viku þar sem fólk sem tók þátt gat unnið handahófskennt 50 dollara inneign til 

að versla fyrir á heimasíðu þeirra. Eina sem þurfti að gera var að fylgja þeim á Snapchat, 

fylgjast með nýrri áskorun á hverjum morgni og í lok dags valdi GrubHub 10 

vinningshafa af handahófi sem kláruðu ratleikinn (GrubHub, 2014) GrubHub svaraði 

næstum hverju einasta skilaboði það árið og fundu meðal annars lærling í starf hjá sér 

með auglýsingu á Snapchat. Einnig notuðust þau við Michael Platco (sc:Mplatco) sem 

talin er vera Van Gogh á Snapchat þegar kemur að gerð efnis (Orlic, 2016).  

 

Þessi leið má sjá íslensk fyrirtæki nota óspart. Höfundur rannsóknarinar hefur fylgst 

með mörgum fyrirtækjum á Snapchat og þar hafa Sambíóin (sc:sambioin) verið dugleg 

að setja í gang gjafaleiki þar sem viðskiptavinir þurfa að mæta í eitthvað af útibúum 

þeirra um landið, gera eitthvað sniðugt og í staðinn vinna varning úr myndum og 

bíómiða. Fleiri íslensk fyrirtæki eru dugleg að nota þessar leiðir og eru þær mikið notar 

til að auka við fylgjendahópa fyrirtækja. Höfundur telur þó að passa þurfi hvernig þessi 

leið er notuð svo að fylgjendahópurinn endurspegli sem mest viðskiptavini sem hafa 

raunverulegan áhuga á fyrirtækinu og séu líklegir viðskiptavinir en ekki aðeins þá sem 

einungis fylgja fyrirtækinu sökum tiltekins leiks eða gjafa sem í gangi eru það skiptið. 

Einnig skiptir miklu máli að nota þessa leið ekki um of þar sem fólk getur fljótt misst 

áhuga ef lítið annað áhugavert efni kemur inn. Helsti kosturinn við þessar leiðir er að 

auðvelt er að mæla árangur herferðar með því að mæla viðbrögð viðskiptavina. Til 
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dæmis hversu margir nota tiltekin afsláttarkóða í netverslun, eða hversu margir sýna 

skjáskot af tilboðsmiða á Snapchat.  

 

NJÓSNA BAKVIÐ TJÖLDIN 

Tískufyrirtækið Everlane (sc:everlane) hefur notað Snapchat 

sem sinn helsta samskiptamiðli til að skapa samtal við 

viðskiptavini sína. Á Snapchat sýna þau meðal annars bakvið 

tjöldin á hönnum og vinnslu, „sneak peek” á því sem er að 

koma ásamt efni frá viðskiptavinunum sjálfum sem sent hefur 

verið inn. Einnig opnar og svarar Red Gaskell 

samfélagsmiðlastjóri Everlane persónulega næstum öllum 

skilaboðum sem koma inn (Orlic, 2016). Einkunarorð Everline 

er „Radical Transparency” eða á íslensku rótækt gagnsæi. Trúa 

þau að gagnsæi sé mjög mikilvægt fyrir sína viðskiptavininni. 

Að þekkja hvar varan er framleidd, hver kostnaðurinn við framleiðsluna er og alltaf að 

spyrja sig af hverju (Everlane, án dags.) Eitt af vinsælu aðgerðum þeirra á Snapchat eru 

einmitt „Transparency Tuesday” sem eru Snapchat viðburðir á hverjum þriðjudegi þar 

sem fólk fær að senda inn spurningar um hvað sem er og þeim er svarað ásamt því að 

farið er í heimsóknir í  verksmiðjurnar og sýnt frá framleiðsluferlinu í heild sinni auk 

þess að segja frá þeim kostnaði sem fylgir ferlinu (Orlic, 2016). Höfundur telur þetta 

vera sterkt verkfæri til að byggja upp meiri tryggð hjá fylgjendum fyrirtækis og fleiri 

mættu fylgja í þeirra fótspor.  

ÁHRIFAVALDAR SKILA ÁRANGRI 

Þegar kemur að íslenskum fyrirtækjum á Snapchat hefur ekki mikið verið skrifað þó er 

eitt fyrirtæki sem hefur helst komist í fréttirnar fyrir notkun á Snapchat og er það 

fjarskiptafyrirtækið Nova (sc:novaisland). Fyrirtækið sjálft sér mjög sjaldan um 

Snapchat reikninginn heldur er hann látinn ganga á milli frægra einstaklinga (mbl, 

2014) Virðist þetta hafa virkað vel fyrir fyrirtækið og en í dag virðist reikningur þeirra 

keyrður áfram með þessum hætti. Inn á milli skilaboða eru settar inn auglýsingar frá 

Nova af þeim vörum og þjónustu sem í boði er. Nova komst í fréttirnar í september 

2016 þegar kvikmyndafyrirtækið tók yfir aðganginn og keyrði auglýsingu fyrir 

kvikmyndina Eiðurinn í einn sólarhring. Sett var í gang lítil saga sem átti að sýna nýtt 

MYND 3 - SNAPCHAT 

KÓÐI EVERLINE 
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sjónarhorn inn í kvikmyndinna. Myndböndin voru 

leikinn, en lagðist athæfið mis vel í fylgjendur Nova 

á Snapchat. Heit umræða fór í gang á 

samfélagsmiðlum um að fólk hafi ekki áttað sig 

nægilega vel á því að um kvikmynd var að ræða en 

ekki raunverulegar aðstæður (mbl, 2016). Ekki var 

þetta í fyrsta skiptið sem Nova komst í fréttirnar 

fyrir Snapchat reikning sinn en taka þurfti út 

nokkrar myndir sem grínistinn Dóri DNA setti inn á 

reikning þeirra (mbl, 2015). Þrátt fyrir þetta hefur 

Snapchat Nova löngum verið þekkt fyrir 

skemmtilegt og líflegt efni og kemur yfirleit fyrst 

upp í huga fólks þegar spurt er um fyrirtæki sem nota Snapchat. Einnig sýnir það umtal 

sem skapst í kringum aðganga þessara fyrirtækja á öðrum samfélagsmiðlum þann mátt 

sem Snapchat hefur. 

Samgöngustofa keyrði eina vitundarvakningarherferð á Snapchat sem bar heitið 

„Höldum fókus”  þar sem notast var við þekkta íslenska aðila á Snapchat eins og 

Snorra Björnsson, Emmsjé Gauta og Margréti Erlu Mack. Þar voru sviðsettar 

hættulegar aðstæður sem var svo sýnt frá í gegnum Snapchat aðganga þessa 

einstaklinga. Áhorfið náði til hátt í 30.000 einstaklinga og fljótlega hófust samræður 

um viðburðinn á öðrum samfélagsmiðlum (mbl.is, 2016). Fleiri stór fyrirtæki hafa 

notfært sér styrkleika þessara frægu íslensku Snapchat stjarna eins og þær eru oft 

kallaðar og mætti þar nefna Landsbankann í samstarfi við Snorra Björnsson með 

aukakrónu herferð. Þar fór Landsbankinn í mikið samstarf ásamt Snorra við helstu 

samstarfsaðila Aukakróna og settu upp eina svakalegustu Snapchat sögu sem gerð hefur 

verið á Íslandi samkvæmt veftímaritinu Nútíminn. Þarna er um frekar fjársterkt 

fyrirrtæki að ræða og má sjá það vel á þessari sögu sem tekur Snorra út um allt land 

með ýmiskonar uppátækjum (Nútíminn, 2016). Smærri fyrirtæki leika þetta ekki svo 

auðveldlega eftir en telur höfundur samt sem áður að hægt sé að útfæra svona 

áhugaverðar og skemmtilegar sögur á mun ódýrari máta í góðu samstarfi við birgja og 

aðra aðila sem koma að hverju fyrirtæki. 

 

MYND 4 - SKJÁSKOT AF FACEBOOK SÍÐU 

NOVA 
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Þann lærdóm sem höfundur telur að hér mætti draga er  það sem gerðist eftir að 

Snapchat sögurnar fóru í loftið. Markmið með þessum Snapchat sögum var að skapa 

umtal á öðrum miðlum og var það bæði gert með því að kynda undir henni sjálfri og 

svo með því að taka bakvið tjöldin myndefni, vista sögurnar sem voru gerðar og breyta 

þessu svo í frekara efni sem deilt var á öðrum samfélagsmiðlum eins og Facebook og 

íslenskum fréttamiðlum. Þó svo sögurnar lifi í aðeins 24 tíma eru til leiðir til að gefa 

þeim aukið líf og fá en meiri áhrif. Erfitt getur verið að setja í gang svona stórar sögur 

í hvert skipti en telur höfundur það geta gefið fyrirtækjunum mikið ef reynt er að gera 

þetta annað slagið. 

Margar leiðir er hægt að fara þegar kemur að markaðsetningu á Snapchat og nokkuð 

ljóst er að miðillinn virkar mjög vel til samskipta við neytendur. Þó er hann eins og 

aðrir starfræni miðlar viðkvæmur að því leiti að neytendur geta látið heyra í sér strax 

varðandi þau atriði sem fólki líkar verr við og er það fljótt að fara á milli manna eins 

og Eiður auglýsinginn virtist hafa gert hjá Nova. Helsti gallinn við Snapchat er skortur 

á mælingum þar sem aðeins er hægt að sjá fjölda þeirra sem horfa á hvert brot (e.snap) 

í sögunum ásamt skjáskotum. Því þarf að fara aðrar leiðir til að bæta við mælingum á 

virkni Snapchat. Leiðir eins og til dæmis að vísa umferð inn á aðra miðla , notkun á 

afsláttarkóðum eða aðrar leiðir sem fyrirtæki finna upp á. 

 

HVERNIG Á AÐ BYRJA MARKAÐSETNINGU Á SNAPCHAT 

Margar greinar hafa verið skrifaðar um hvernig best sé að byrja markaðsetningu á 

Snapchat. Hér ætlar höfundur að taka saman nokkra af þeim punktum sem komu fram 

í þeim greinum sem skoðaðar voru fyrir þessa rannsókn og höfundur telur geta verið 

gagnlegir. 

 

Hugsaðu um hvað skilaboð þú ert að senda  

Fyrirtæki geta auðveldlega klikkað á þessum þætti og sést það best í tilfellinu með 

,,Eiðurinn“ yfirtökuna hjá Nova. Fyrirtæki verða að hugsa sögurnar til enda og hvernig 

hugsanlega fylgjendur munu sjá söguna og í hvaða samhengi hún kemur fram fyrir 

áhorfendan. Auðvitað er hægt að eyða einstökum skilaboðum (e.snap) út eða sögunni í 

heild en notendur Snapchat vita að myndefnið lifir stutt og eru því fljótir að taka 
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skjáskot og hefja umræðu um það sem þeim líkar illa. Betra er að vera með varan á ef 

hægt er (Patel, 7 Unofficial Rules of Snapchat All Marketers Need to Follow, 2016). 

Hvort sem fyrirtækin eru að útbúa efnið sjálf eða útvista verkinu til annara aðila þarf 

alltaf að hafa í huga hversu vel sá aðili eða það efni sem sett er fram á samleið með 

fyrirtækinu sjálfu. 

 

Sagan endalausa 

Ekki er nauðsynlegt að skrásetja allt sem gerist yfir daginn á Snapchat. Sumt þurfa 

fylgjendur fyrirtækisins alls ekkert að sjá í sögunni. Löngunin til að sýna fylgjendum 

sem flest er skiljanleg en fljótlega getur skemmtileg saga orðið sagan endalausa og um 

leið tapað tilgangi sínum. Því er mikilvægt að vera sértækur á því sem sett er inn og 

setja besta efnið inn en ekki allt saman. Besta þýðir samt ekki fullkomið efni eins og 

fer á marga aðra miðla heldur þau augnablik sem skipta virkilega máli fyrir söguna 

(Patel, 7 Unofficial Rules of Snapchat All Marketers Need to Follow, 2016). Við gerð 

þessarar ritgerðar hefur höfundur horft á gríðarlegan fjölda Snapchat saga frá íslenskum 

fyrirtækjum og oft virðist vera lítil sem engin markmið með sögunni annað en að sýna 

frá lífi viðkomandi. Oftar en ekki var það gert með allt of mörgum óviðkomandi 

skilaboðum (e.snap) sem hefði vel mátt sleppa að mati höfundar til að skapa 

áhugaverðari sögu. 

 

Kynning og kveðja 

Snapchat sagan er byggð upp á ljósmyndum og myndböndum í gegnum daginn en eins 

og með aðrar sögur þarf sagan að hafa sterka byrjun sem gefur áhorfandanum hugmynd 

um það sem koma skal ásamt frábærum endi.  

Það er ekkert að því að setja upp smá stíl á hvernig efnið er sett fram á Snapchat og 

byrja allar sögur með svipuðum hætti. Byrja á smá kynningu til að byggja upp 

eftirvæntinu á því sem koma skal. Svo þarf að loka sögunum til dæmis með því að fara 

aðeins yfir hvað var gert yfir daginn og reyna hvetja fylgjendur til að sýna einhver 

viðbrögð eins og að senda snapp til baka, skrá sig á viðburð á vegum fyrirtækisins eða 



 

 17 

fylgja fyrirtækinu á öðrum miðlum líka (Patel, 5 Steps to Getting Started on Snapchat, 

2016). 

 

Allt hefur sinn tíma 

Hægt er að stilla tíman á hverju snappi sem tekið er frá einni uppí tíu sekúndur. Það er 

sá tími sem fylgjandinn hefur til að skoða hvern hluta sögunar. Ekki virðist sá tími vera 

mjög langur en mynd sem krefst ekki mikils áhorfs getur virkað betur sé hún sýnd í 

þrjár sekúndur frekar en tíu sem dæmi. Til að skapa hreyfingu á efnið er gott að stilla 

tímann mismunandi eftir því hvað er verið að sýna. Sumar myndir þurfa styttri tíma og 

ekki þurfa öll myndbönd að vera heilar tíu sekúndur (Patel, 7 Unofficial Rules of 

Snapchat All Marketers Need to Follow, 2016). Snorri Björns (sc:snorribjorns) er að 

mati höfundar mjög góður í að nota tíma sér til gagns og skapar mikla hreyfingu á sínu 

efni með því að nota misjafnan tíma eftir því hvað á við hverju sinni. 

 

Áhugavert efni kemur í góðri blöndu 

Á Snapchat er hægt að senda frá sér efni á tvenna vegu. Annars vegar ljósmyndir og 

hinsvegar myndbrot. Ofan á það er í boði alskonar yfirlög, linsur, textar og teikningar 

sem hægt er að leika sér með til að skapa eitthvað einstakt. Að blanda saman 

mismunandi efni skapar meira lifandi og áhugavert efni fyrir fylgjendur fyrirtækisins 

(Patel, 5 Steps to Getting Started on Snapchat, 2016). 

 

Þögn er partur af sögunni 

Hljóð getur truflað það sem á að vera í fókus og Snapchat býður upp á þann möguleika 

að slökkva á hljóðinu. Rok og læti skemma stemninguna og því þarf að hafa vel í huga 

hvort hljóðið bæti við eða taki frá því sem viðkomandi er að reyna ná fram með hverju 

myndbroti (e.snap). Þögn má nota á skapandi hátt til að gera áhugaverð snöpp (Patel, 7 

Unofficial Rules of Snapchat All Marketers Need to Follow, 2016).  
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Tími fyrir spurningar og svör 

Að setja upp leið fyrir fylgjendur til þess að senda inn spurningar til fyrirtækisins og 

svara þeim á myndrænan hátt er góð leið til að styrkja tengsl milli fylgjenda og 

fyrirtækis ásamt því að auka sölu út frá Snapchat. Festa niður fasta daga þar sem farið 

er yfir þær spurningar sem sendar hafa verið inn og þeim svarað fyrir fylgjendur. Mjög 

gott er að bjóða upp á leið þar sem fylgjendur geta sent inn spurningar fyrirfram þannig 

hægt sé að undirbúa svörin vel og jafnvel svara þeim enn betur (Pacis, 2016). Þetta er 

einmitt sú leið sem fyrirtækið Everline hefur náð góðum árangri með eins og dæmið í 

kaflanum „Njósnað bakvið tjöldin” sýnir. 

 

Sumt virkar en annað ekki 

Til að halda reikningnum áhugaverðum er mikilvægt að prufa nýja hluti og sýna 

eitthvað spennandi. Þá er nauðsynlegt að fylgjast með því hvernig það efni sem þarna 

fer inn er að virka. Hlusta á fylgjendur, spyrja og fylgjast með hvernig fylgjendur 

fyrirtækisins eru að tala um efnið. Einnig að horfa í kringum sig og sjá hvað fylgjendur 

segja um efni annara í sama bransa. Eins og með flest annað þá eru tískubylgjur í gangi 

og ýmsar nýjungar sem Snapchat kemur með reglulega sem þarf að fylgjast mjög vel 

með (Patel, 7 Unofficial Rules of Snapchat All Marketers Need to Follow, 2016). Ekki 

þarf alltaf að finna upp hjólið og því er gott að fylgjast með þekktum Snapchat stjörnum 

og sjá hvort þær séu að gera eitthvað sem fyrirtækin gætu tileinkað sér í sínum 

markaðstarfi. 

 

Ekki ritskoða allt 

Snapchat virkar öðruvísi en aðrir samfélagsmiðlar þar sem fólk býst við að sjá 

raunverulegri, mannlegri og persónulegri hliðar. Ritskoðun og fullkomnun er ekki 

vinsæl. Nauðsynlegt er að nota Snapchat til að sýna aðrar hliðar en sýndar eru 

annarstaðar (Patel, 7 Unofficial Rules of Snapchat All Marketers Need to Follow, 

2016). Snapchat er góður miðill til að gefa fyrirtækjunum mannlegt auðkenni og þar 

með auðvelda fólki að bindast því tryggðarböndum. 
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Sprengdu eggjarauðuna 

Ef litið er til þeirra sem standa sig best á Snapchat hvort sem það eru fyrirtæki eða 

eintaklingar, þá má sjá að Snapchat er frábær vettvangur til reyna eitthvað nýtt án 

mikilrar áhættu. Eðli Snapchat er líka þannig að ekki er gerð krafa um fullkonum sem 

gerir það ennþá auðveldara. Allt ræðst þetta svo af því hvernig fylgjendur bregðast við 

því sem þú deilir. Gott er að byrja á að gera smá tilraunir um hvað virkar fyrir þitt 

fyrirtæki áður en sett er niður föst áætlun um notkun Snapchat (Patel, 5 Steps to Getting 

Started on Snapchat, 2016).  

 

Ef enginn veit af þér þá fylgir þér enginn 

Ólíkt flestum öðrum samskiptamiðlum er ekki hægt að leita uppi fólk nema hafa 

einhverjar upplýsingar um viðkomandi. Til að bæta við vin þarf að vita eitthvað af 

þremur eftirfarandi upplýsingum: 

•   Símanúmer  

•   Notendanafn 

•   Snapkóða 

Fyrir fyrirtæki skiptir miklu máli að þekkja þær leiðir sem eru í boði til að láta vita af 

sér og auðvelda neytendum að fylgja þeim á Snapchat (Snapchat, án dags.). 

 

Við gagnaöflun fyrir rannsókn þessa kom í ljós að mjög erfitt var að sjá hvort fyrirtæki 

væru á Snapchat og hvert notendanafn þeirra væri. Því telur höfundur nauðsynlegt að 

hafa þennan kafla ögn ítarlegri en ella. 

 



 

 20 

Hægt er að deila upplýsingum um aðganginn sinn með öllum þeim sem eru í 

tengiliðaskrá símtækisins en hentar sá möguleiki sennilega síst fyrir fyrirtæki. 

Notendanafnið og Snapkóðin eru mikilvægustu verkfærin fyrir 

fyrirtæki og þarf að nota þau vel. Notendanafnið er hægt að gefa 

upp í auglýsingum en einnig er hægt að gefa upp netslóðina  

www.snapchat.com/add/NOTENDANAFN og ætti þessi slóð að 

koma fram á sem mestu af kynningarefni fyrirtækja sem gert er 

fyrir snjalltæki eins og farsíma eða spjaldtölvur. Með því að 

smella á slóðina getur fólk á auðveldan máta bætt viðkomandi 

notenda við sem vin hjá sér. Þessi leið virkar ekki á venjulegum 

tölvum og því er betra að nota næsta möguleika þar. Hér á mynd 

5 er hægt að sjá snapkóðan sem er gula stóra merkið. Þetta er í 

raun svokallaður QR kóði sem er einkennis merki fyrir hvern 

og einn notenda. Ef einhver tekur mynd af þessu merki með 

Snapchat þá skynjar forritið að um snapkóða er að ræða og 

býður strax upp á valmöguleikan að bæta viðkomandi notenda 

við hjá þér sem vin eins og sést á mynd 6. Þetta er mjög auðveld 

og fljótlega leið og ætti snapkóðin að vera með í öllu 

auglýsingaefni frá fyrirtækjum ásamt textanum „Taktu mynd af 

kóðanum með Snapchat og fylgstu með okkur” (Armstrong, 

2016). Einnig er hægt að deila notendanafninu sínu með því að 

smella á litla  merkið efst í vinstra horninu og þá koma upp 

þeir möguleikar sem eru í boði. 

Mikilvægt er að vera samkvæmur í hvernig auðkenni 

fyrirtækisins á Snapchat er kynnt þar sem ekki er virk leit á 

Snapchat eftir notendum eins og áður hefur komið fram. 

Með því að kynna aðganginn á sem líkastan máta er 

auðvelda fyrir fólk að muna það og að lokum bæta 

fyrirtækinu við á sitt Snapchat. Flest fyrirtæki eru með 

fylgjendur á öðrum virkum samfélagsmiðlum sem þarf að 

nýta líka til kynninga á Snapchat. Nauðsynlegt er að láta 

vita af aðganginum á sem flestum stöðum þar sem 

viðskiptavinir fylgja fyrirtækinu. Hér á mynd 7 má sjá færslu af Facebook síðu Nola.is 

MYND 5 - SKANNA INN 

SNAPKÓÐA 

MYND 6 – SNAPKÓÐI OG 

NOTENDANAFN 

MYND 7 - FACEBOOK 

FÆRSLA FRÁ NOLA.IS 
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þar sem Snapchat er auglýst. Snapchat kóðinn sjálfur hefur verið klipptur niður og þar 

sem er ekki hægt að smella Snapchat mynd af merkinu til að bæta fyrirtækinu við heldur 

þurfa áhugasamir fylgjendur að fara inn í forritið og bæta þeim inn. Hefði því verið 

hægt að nota þessa færslu en betur. Fleiri fyrirtæki hafa því miður farið sömuleið með 

kóðan. 

SKIPULAG FYRIR MARKAÐSETNINGU Á SNAPCHAT 

Núna þegar búið er að kynnast Snapchat örlítið er kominn tími til að setja sér einhver 

markmið og stefnu um hvernig eigi að notfæra sér þetta verkfæri í markaðstarfinu.  

Höfundur þessarar rannsóknar telur mjög mikilvægt að fyrirtæki setji sér markmið og 

stefnu til að vinna eftir í markaðstarfi sínu á Snapchat. Hér verður farið yfir nokkur af 

þeim verkfærum sem hægt er að nota við þessa vinnu.  

 

Flest fyrirtæki hafa einhverja grunnstefnu fyrir fyrirtækið sjálft. 

Stefnu sem inniheldur þau gildi sem fyrirtækið á að standa fyrir. 

Einnig ættu fyrirtækið að hafa einhverja áætlun og stefnu um 

markaðsmál. Gert er ráð fyrir því í þessari rannsókn að fyrirtækin 

hafi þessar stefnur klárar. Út frá þessum stefnum er hægt að vinna 

sér markmið fyrir notkun Snapchat og bæta inn í 

markaðblönduna sem er til staðar. Mörg mismunandi tól er hægt 

að nota til að setja sér markmið. Hér munum við skoða hvernig 

hægt er að nota G-STIC ferlið til að hjálpa við stefnumyndunina 

(Chernev, 2011) Einnig skoðum við SMART markmiðasetningu til að setja niður 

markmiðin sjálf (Chaffey, How to define SMART marketing objectives, 2015).  

Skrefin í G-STIC eru: 

•   Markmið (e.goal) 

•   Stefna(e.strategy) 

•   Aðferð(e.tactics) 

•   Framkvæmd(e.implementation) 

•   Stjórnun og mælingar (e.control) 

 

MYND 8 - G-STIC 

MÓDELIÐ 
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SKREF 1 – SETJA SÉR MARKMIÐ (E.GOAL) 

Fyrsta skrefið í ferlinu er að setja sér einhver markmið. Markmiðasetningin er mjög 

mikilvæg því hún er fyrsta skrefið í ferlinu og sé það ekki vel unnið breytir það sem 

eftir kemur litlu máli (Chernev, 2011). 

Nokkur skref eru í SMART ferlinu og má sjá þau hér: 

•   Sértæk(e.specific) 

•   Mælanleg(e.measurable) 

•   Framkvæmanleg(e.achievable) 

•   Viðeigandi(e.relevant) 

•   Tímaset(e.Time-bound) 

 

Markaðsfólk þarf að greina markaðinn sinn reglulega og sjá hvaða markhópa þarf að 

ná til og hvar sé best að nálgast þá. Í þessu dæmi sem tekið verður hér setjum við upp 

lítið ímyndað fyrirtæki í smásölu. Fyrirtækið rekur netverslun ásamt venjulegri verslun 

þar sem viðskiptavinir geta labbað inn og verslað. Eitt af þeim markmiðum sem hægt 

er að setja sérstaklega fyrir Snapchat væri að byggja upp fylgjenda hóp á Snapchat. 

Þetta væri sértækt(e.specific) markmið.  

 

Mælanleg markmið 

Þau markmið sem fyrirtæki setja sér verður að vera hægt að mæla. Séu verkefnin ekki 

mæld er erfitt að átta sig á því hvort þau hafi verið uppfyllt og þá er jafnvel verið að 

eyða tíma og peningum í eitthvað sem skilar fyrirtækinu engu. Markmiðið sem núna er 

búið að setja er mjög opið „byggja upp fylgjendahóp...”. Því þarf að setja einhverja 

mælieiningu á markmiðið. Til dæmis mætti aðlaga þetta og segja „að fá 2.000 

fylgjendur á Snapchat”.  Auðvelt er að mæla þetta með því að telja þá sem hafa bætt 

fyrirtækinu á Snapchat og þegar fyrirtækið hefur fengið 2.000 fylgjendur er 

markmiðinu náð. 

 

 

MYND 9 - SMART MARKMIÐASETNING 
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Framkvæmanlegt markmið 

Markmiðin verða alltaf að vera framkvæmanleg en ekki eitthvað sem vonlaust er fyrir 

fyrirtækið að ná. Sem dæmi mæti nefna að fá 1.000.000 fylgjendur. Frekar óraunhæft 

er að ná þessu markmiði sér í lagi þar sem aðeins rúmlega 360.000 manns búa á Íslandi. 

 

Viðeigandi markmið 

Þetta skiptir miklu máli því ef markmiðið er ekki viðeigandi er tímasóun að eltast við 

það. Selji þetta fyrirtæki göngugrindur fyrir eldriborgara væri hugsanlega lítið gagn í 

að safna fylgjenda hóp á snapchat. Samkvæmt tölum frá Snapchat nær það til um 41% 

fólks á aldrinum 18-34 ára í Bandaríkjunum á hverjum degi (Snapchat, án dags.) Gallup 

á Íslandi framkvæmdi könnun í maí 2016 á notkun samfélagsmiðla og þar kom fram að 

um 90% fólks á aldrinum 18-34 notar Snapchat og því væri þetta góður vettvangur til 

að ná til þessa hóps en ætti lítið við ef ná á til eldriborgara fyrir göngugrindurnar. 

 

Tímasett markmið 

Til að ferlið taki ekki ótakmarkaðan tíma og hægt sé að endurmeta markmiðin þurfa 

þau að vera tímasett. Því er gott að bæta tímamörkum við það markmiðið sem komið 

er. „ ná 2.000 fylgjendum á Snapchat innan sex mánaða”. Á þessu tímabili er hægt að 

skoða árangurinn og aðlaga aðferðir til að tryggja að fyrirtækið nái markmiðum sínum. 

Að sex mánuðum loknum eða þegar markmiðinu hefur verið náð, er markmiðið 

endurskoðað eða því breytt í eitthvað annað eins og að kalla eftir meiri viðbrögðum frá 

fylgjendum eða auka fjölda þeirra en frekar. Passa þarf samt að tíminn sé ekki of langur. 

Ef markmiðið er mjög stórt væri betra að brjóta það niður í minni einingar og styttri 

tíma. 

SKREF 2 – SETJA SÉR STEFNU (E.STRATEGY) 

Þegar markmiðið er orðið ljóst þarf að setja niður þau skref um hvernig markmiðinu 

skuli náð. Stefnan skiptist niður í tvo lykilþætti. Annars vegar að skilgreina hver 

markhópurinn er og hinsvegar hvaða virðisauka fyrirtækið ætlar að bjóða upp á fyrir 

hópinn.  
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Greina markaðinn 

Mögulega er búið að vinna hluta þessarar greiningar fyrir það markaðstarfs sem nú 

þegar er til staðar en gott er að skoða þetta 

sérstaklega út frá notkun á Snapchat. Þeir þættir 

sem skoðaðir verða eru kallaðir  C-in fimm(e.Five 

Cs) og farið verður í gegnum hvernig þetta 

tengjast notkun á Snapchat.  

 

Viðskiptavinir(e.customers) 

Við verðum að þekkja viðskiptavinin vel og skilja af hverju hann er inni á Snapchat 

þannig fyrirtæki viti hvernig hægt sé að færa honum aukið virði með því að fylgja 

fyrirtækinu. Hvað gæti viðskiptavinurinn hugsanlega viljað sjá frá fyrirtækinu á 

Snapchat? Myndbönd bakvið tjöldin af nýjum vörum eða framleiðslu, kynningu á 

starfsemi og fyrirtæki eða eitthvað annað. Nauðsynlegt er að vita þetta þannig samhæfi 

sé í efninu sem sent er og það eigi sem best við viðskiptavininn hverju sinni. Ekki er 

dugar alltaf að gera það sama og hinir því þeir sem fylgjast með þínu fyrirtæki gætu 

gert það af annari ástæðu en samkeppnisaðilanum (Chernev, 2011). 

 

Fyrirtækið(e.company) 

Skoða þarf hvaða kosti og eiginleika fyrirtækið býr yfir sem hægt væri að nota í 

markaðstarfið á Snapchat. Er um að ræða framleiðslufyrirtæki sem hægt væri að kynna 

frumútgáfur af vörum, leikhús eða kvikmyndagerðafyrirtæki þar sem áhugavert gæti 

verið að skyggnast bakvið tjöldin eða verslun sem gæti deilt með fylgjendum nýjum 

vörur sem koma inn áður en aðrir sjá þær. Býr fyrirtækið kannski yfir einstaklega líflegu 

starfsfólki sem gæti verið talsmenn á Snapchat og laðað inn fylgjendur. Mögulega 

ferðast starfsmenn sökum vinnunar og geta tekið Snapchat með sér í kynningar og 

leiðangra. Þetta eru allt þættir sem er mikilvægt að þekkja og geta hjálpað til við að 

gera sögurnar áhugaverðar og skemmtilegar. 

 

 

MYND 10 - 5C-IN MÓDELIÐ (E.FIVE CS) 
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Samstarfsaðilar(e.collaborators) 

Flest fyrirtæki vinna í samstarfi við birgja og aðra aðila. Þar leynast oft tækifæri í að fá 

sýnishorn af vörum sem hægt er að gefa eða sýna fólki hvernig tilteknar vörur eru 

framleiddar. Mögulega væri hægt að láta Snapchat aðganginn ganga á milli 

samstarfsaðila til að styrkja tengslin þar á milli ef það hjálpar fyrirtækinu. Í kaflanum 

um áhrifavalda er einmitt dæmi um hvernig Landsbankinn fór í verkefni ásamt 

starfsaðilum sínum vegna vildarþjónustu fyrirtækisins sem ber heitið Aukakrónur og 

nýtti bankinn sér styrkleika samstarfsaðilana til að búa til áhugaverða sögu sem vakti 

mikla athygli. 

 

Samkeppnisaðilar(e.competitors) 

Fyrirtækið verður að vita hvað samkeppnisaðilarnir eru að gera á Snapchat og hvernig 

þau geta skorið sig frá þeim eða gert það sem þeir gera vel enn betur. Mjög mikilvægt 

er að þekkja sína samkeppnisaðila, styrkleika og veikleika þeirra á miðlunum og 

hvernig hægt sé að læra af þeim. 

 

Samhengi(e.context) 

Allt verður þetta að tengjast saman og mynda eina heildarmynd. Það sem gert er á 

Snapchat verður að eiga samleið með fyrirtækinu og því starfsumhverfi sem starfað er 

í. Sem dæmi væri lítið vit fyrir tölvuverslun að sýna myndband af því hvernig hægt er 

að baka skúffuköku nema þá helst ef hægt sé að koma einhverri tölvutækni þar inn eins 

og að lesa uppskriftina af spjaldtölvu eða einhverju álíka. 

 
SKREF 3  – MARKAÐSBLANDAN (E.TACTIC) 
 
Hér þarf að taka stefnuna og markmiðin sem sett hafa verið niður og breyta þeim í 

aðgerðarplan. Þar þarf að gera þau skref sem stigin verða til að uppfylla þær langanir 

sem settar voru fram í stefnuni. Oft er þessi hluti kallaður markaðsblandan þar sem 

unnið er með sjö þætti: vöruna, þjónustu, vörumerkið, verð, hvata, samskipti og 

dreifingu (Chernev, 2011). Mismunandi er á hvaða þátt áherslan er hverju sinni en gott 

er að þekkja alla þættina til að auðvelda ákvörðun um hvað skuli nota 
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VARAN OG ÞJÓNUSTA 

Hér kemur fram lykill þáttur þeirra vöru sem verið er að bjóða hverju sinni. Þættir eins 

og frammistaða, samkvæmni, áræðanleiki, ending, samhæfni, einfaldleiki í notkun, 

tæknileg hönnun, form og stíll, umbúða eða hvaða aðra eiginleika sem varan kann að 

hafa. Hér má hafa í huga að varan sem verið er að skoða getur líka verið fyrirtækið 

sjálft og styrkleikar þess. Þjónustan spilar líka stóran þátt í markaðsblöndunni. Hvaða 

stuðningur er veittur í kringum vöruna, þjónustuver, námskeið, persónuleg aðstoð eða 

þá þætti sem snúa að fyrirtækinu eins og þjálfun starfsfólks, samstarfsaðilar og 

þjónustan sem er í boði fyrir viðskiptavininn (Chernev, 2011).  

 

VÖRUMERKIÐ 

Vörumerkið þjónar tvennskonar tilgangi. Annarsvegar að aðgreina fyrirtækið frá 

samskeppnisaðilum og að búa til skynjað virði umfram það sem vörurnar veita. 

Vöruauðkennið eru þættir eins og merki, tákn, letur, slagorð, þema lög(e.jingle) og 

umbúðir. Vöruvirði er huglægar merkingar sem tengjast tilfinningum og ánægju af 

vörumerkinu, félagslegir þættir og þættir sem snerta sjálfsmynd fólks (Chernev, 2011). 

Hér þarf að passa að sú stefna sem sett hefur verið passi við það sem verið er að reyna 

koma fram með vörumerkinu, bæði í aðgreiningu og huglægu tilliti. 

 

VERÐ 

Það verð sem sett er á vöruna og þá eiginleika sem varan hefur skipta miklu máli. 

Verðið þarf að endurspegla sem best skynjað virði vörunar og fellst markaðsetninginn 

mikið í því að hámarkað það eins mikið og hægt er. Hægt er að nota verð sem hvata í 

formi tilboða eða afsláttar (Chernev, 2011). Fyrir Snapchat er ekki mikil áhersla á 

þennan eiginleika nema þegar um tilboð eru að ræða eða til að upplýsa fólk. En ekki til 

að laða fólk að miðlinum í óbreyttu formi. Fyrirtækið Everline sem nefnt var í kaflanum 

um spurningar og svör notaði þennan þátt mjög vel. Fyrirtækið sýndi viðskiptavinum 

þann kostnað sem fellur til í öllum þrepum framleiðslunnar. Og með því móti er 

fyrirtækið að reyna auðvelda viðskiptavinum sínum að skilja verðlagningu vörunar. 
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HVATAR 

Hvatar skiptast niður í tvo flokkar: fjárhagslega og efnislega. Fjárhagslegir hvatar koma 

fram í lækkuðu verði, tilboðum eða afsláttum á meðan efnislegir koma fram sem leikir 

eða keppnir, verðlaun eða viðbætur (Chernev, 2011). Hvatar eru mikið notaðir af 

fyrirtækjum á Snapchat í dag. Fyrirtæki auglýsa tímabundna afsláttarkóða sem hægt er 

að nota bæði á netinu og í verslunum. Einnig er hægt að gefa hverjum þeim sem gefur 

upp kóðan viðbót við vöruna. Eitthvað eins og sýnishorn af nýrri vöru, uppfærslu í betri 

sæti eða ókeypis heimsendingu. Sömuleiðis hafa efnislegir hvatar verið vinsælir þar 

sem fyrirtæki setja upp mikla og skemmtilega leiki fyrir áhorfendur sína til að taka þátt 

í.  

 

SAMSKIPTI 

Hér kemur Snapchat sterkt inn enda forritið 

hugsað til samskipta. Samskiptin skiptast 

niður í 6 hluta. Sjá á mynd 11. 

Hér er hægt að notast við hvern sem er af 

fyrstu fimm þáttum markaðsblöndunar til að 

hanna samskiptin í kringum (vara, þjónusta, 

vörumerki, verð og hvatar) (Chernev, 2011). 

 

DREIFING 

Síðasti þátturinn í þessu er hvar hægt er að nálgast þá vöru eða þjónustu sem er í boði. 

Hvernig er hægt að greiða fyrir hana og hvar hún er keypt. Er viðskiptavininum vísað 

inn á heimasíðu fyrirtækisins eða mætir í verslun með skjáskot eða afsláttarkóða 

(Chernev, 2011). Mikilvægt er að allir viti hvernig eigi að taka á móti viðskiptavinum 

sem koma út frá markaðsetningu á Snapchat. 

 

 

 

1.	  Markmmið	  
með	  

samskiptum

2.	  Hönnun	  á	  
skilaboðum

3.	  Velja	  miðil	  
+	  kostnað

4.	  
Hugmyndarík	  

lausn

5.	  
Framkvæmd

6.	  
Mat	  á	  árangri

MYND 11 - SAMSKIPTAÞREIN 
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SKREF 4 – HVERNIG VERÐUR ÞETTA FRAMKVÆMT (E.IMPLEMENTATION) 
 

Þegar búið er að safna öllum þeim upplýsingum sem hér á undan komu er hægt að setja 

niður framkvæmdarplan. Hér verður raðað niður þeim markmiðum sem á að ná í 

tímaröð ásamt þeim skrefum sem tekin verða til að markmiðin náist. Hver gerir hvað 

og hvenær kemur einnig fram hér. Áætlun fyrir það efni sem setja á fram á miðlinum 

þarf einnig að setja upp. 

 

SKREF 5 – HVAÐ Á AÐ MÆLA (E.CONTROL) 
 

Að þessu loknu þarf að setja niður þá þætti sem á að mæla og hvar þær upplýsingar eru 

fáanlegar. Þetta er sá þáttur sem er hvað erfiðastur þegar kemur að Snapchat. 

Eins og áður hefur komið fram eru takmarkaðar upplýsingar fáanlegar inn í Snapchat 

forritinu. Þar er hægt að sjá hversu margir sáu tiltekin skilaboð (e.snap) í sögunni ásamt 

því hversu mörg skjáskot voru tekin. Varðandi þessa þætti er mjög gott að skrá niður 

þessar upplýsingar til að sjá hvort áhorf sé að aukast eða minnka en einnig til að sjá 

hversu margir skoða alla söguna eða hvar fólk fer helst að detta úr lestinni. Til að auka 

mælanleika er einnig hægt að vísa fólki yfir á aðra miðla eða nota afsláttarkóða og skrá 

þá niður þær heimsóknir sem koma út frá þessari herferð. 

AÐ SEGJA SÖGU 

Ekki er nóg að setja niður plan með markmiðum og aðgerðum ef það efni sem sett er 

inn nær ekki til fólksins. Snapchat er samskiptamiðil og reynir þar á þá list að segja 

sögu. Að byggja upp eftirvæntingu og skapa áhugavert og skemmtilegt efni. Þetta er 

ekki nýtt í markaðsheiminum og hefur markaðsfólk verið að setja saman spennandi og 

skemmtilegar sögur í sínu markaðstarfi gegnum aldirnar. Hér ætlar höfundur að fara í 

gegnum nokkra þætti sem hann telur eiga vel við þegar kemur að markaðsetningu á 

Snapchat. 

 

 



 

 29 

Talaðu af heillindum 

Hreinskilni og gagnsæi skipta miklu máli þegar kemur að vörumerkjum. Þegar semja á 

sögur þurfa þær að eiga heima í raunveruleika vörumerkisins, vörunar eða 

atvinnugreinarinnar. Sögur settar saman af fyrirtækinu sem eiga að byggja upp 

vörumerkið þurfa að falla inn í þrjú skref, Samkvæmni, þrautseigju og aðhald. Ef efnið 

er of mikið út um allt þá tapa fylgjendur tengingu við vörumerkið og skynja ekki lengur 

fyrir hvað það stendur. Nauðsynlegt er að vera frumlegur með efnið en reyna halda því 

innan þess sem vörumerkið stendur fyrir. Ruglandi markaðsefni er það sem verður 

flestum vörumerkjum að falli (Gunelius, 2013). 

 

Bættu inn persónuleika í söguna 

Þegar verið er að setja saman sögurnar þarf að reyna láta hana endurspegla persónuleika 

fyrirtækisins. Fólk á auðveldara með að tengjast persónum en hlutum. Líflegur 

persónuleiki skapar mun meiri áhuga. Hér kemur Snapchat gríðarlega sterkt inn 

(Gunelius, 2013). 

 

Búðu til áhugaverða persónur sem fólk vill fylgjast með 

Fólk vill safnast saman á bakvið sterka og áhugaverða einstaklinga. Ekki þarf þó að búa 

til einhverja tilbúna persónu heldur er hægt að segja sögurnar frá sjónarhorni starfsfólks 

eða viðskiptavina. Einnig er hægt að gera þetta frá þriðju persónu sjónarhorni. Hvernig 

sem þetta er gert þarf að skapa áhugavert sjónarhorn (Gunelius, 2013). 

 

Hafðu byrjun, miðju og enda 

Hefðbundnar sögur fylgja ákveðinni uppbyggingu.  Snapchat sögur ættu að fylgja 

svipaðri uppbyggingu. Í byrjun þarf að opna söguna af krafti og leggja línurnar fyrir 

því sem koma skal. Í miðjunni kemur fram málið sem persónan þarf að leysa sem í 

lokinn viðkomandi nær að bregðast við. Ef sagan er áhugaverð alla leiðina munu 

fylgjendur horfa frá byrjun til enda og ekki missa af neinu (Gunelius, 2013). 
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Byggðu upp eftirvæntingu 

Gott er að nota aðra miðla til að skapa áhuga og beina umferð inn á Snapchat „ á morgun 

verður hægt að sjá eitthvað sem aldrei hefur sést áður og aðeins á Snapchat!” Einnig 

má gera þetta í lok sögunar á Snapchat til að fá fólk til að fylgjast með þegar næsta saga 

kemur. 

Þetta eru aðeins nokkrir hlutir og telur höfundur mjög sterkan leik fyrir þá sem sjá um 

Snapchat reikninginn að kynna sér vel uppbyggingar á sögum og reyna tileinka sér 

mismunandi tækni til að laða inn og halda áhorfendum á Snapchat. 

 

RANNSÓKNIN 

FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR 

Höfundur ritgerðarinar lagðist í mikla rannsóknarvinnu þar sem leitað var að efni sem 

varðaði markaðssetningu á Snapchat. Leitað var að innlendu og erlendu ritrýndu efni 

um málefnið en þar sem fyrirbæri er nýtt á nálinni var ekki mikið að finna. Þá færðist 

leitin yfir á netmiðla og skoðaður var gríðarlegur fjöldi greina á netinu þar sem komið 

var inn á þetta efni. Safnað var saman síðum og fljótlega fór að koma mynd á efnið. 

Þeir punktar sem oftast voru að koma fyrir í efninu voru svo notaðir til hliðsjónar við 

gerð viðtalsramma fyrir þau viðtöl sem tekin voru fyrir þessa rannsókn. 

Sendur var tölvupóstur á markaðsstjóra þeirra fyrirtækja sem áhugi var fyrir að taka 

viðtal við og óskað eftir viðtali vegna markaðsetning fyrirtækja á Snapchat. Öll þau 

fyrirtæki sem haft var samband við svöruðuð óskinni jákvætt. Bókaður var tími þar sem 

höfundur gat hitt viðmælendur á vinnustað þeirra og tekið viðtölin þar. Settur var saman 

viðtalsrammi sem notaður var til að ramma inn og stýra umræðunum sem einnig er 

kallað hálf opin viðtöl. Til að tryggja að viðmælendur væru undirbúnir með svör við 

þeim spurningum sem mögulega þurfti að kanna áður, voru spurningarnar sendar á 

viðkomandi nokkrum dögum fyrr. Þannig var hægt að fá sem mest út úr viðtölunum og 

sem bestar upplýsingar. Til að fá sem dýpstan skilning á efninu var valið að notast við 

eigindlegar rannsóknaraðferðir. Sú aðferð býður einnig upp á sveiganleika til að aðlaga 

viðtölin að hverjum og einum um leið og þau eru tekin og þannig fá upplýsingar sem 

áður hefðu hugsanlega ekki komið fram. 
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1.1.   HVERNIG VORU FYRIRTÆKIN VALIN 

Þegar kom að þvi að velja hvaða fyrirtæki óskað yrði eftir viðtölum við kom fljótt í ljós 

að ekki er mjög auðvelt að finna út hvaða fyrirtæki eru að nota Snapchat. Spurðist 

höfundur ritgerðar fyrir í kringum sig hvaða fyrirtæki fólk væri með á Snapchat í dag 

ásamt því að hafa augun opin eftir auglýsingum á Facebook og öðrum 

samfélagsmiðlum frá fyrirtækjum. Reynt var að hafa upp á sem flestum fyrirtækjum og 

bæta þeim við inn á aðgang höfundar og þegar þessi orð voru skrifuð stóð fjöldi 

íslenskra fyrirtækja á aðgang höfundar um 38 talsins. Auk þeirra voru erlend fyrirtæki 

og frægir aðilar bæði innlendir og erlendir sem voru mikið þekktir og virkir notendur á 

Snapchat. Eftir að hafa fylgst með notkun þessara fyrirtækja varð að lokum ákveðið út 

frá virkni þeirra á Snapchat hvaða fyrirtæki urðu fyrir valinu. Einnig hafði eitt af 

fyrirtækjunum samband af fyrra bragði og lýsti yfir áhuga á að taka þátt í þessari 

rannsókn. Hafði það fyrirtæki komið upp oft áður í samtölum við fólk og var höfundur 

því við þeirri ósk og tók viðtal við viðkomandi fyrirtæki. 

 

VIÐMÆLENDUR RANNSÓKNAR 

Viðmælendur sem valdir voru út frá fyrrgreindum upplýsingum voru: 

•   Gerður Hulda Arinbjarnardóttir hjá Blush.is 

•   Ragna Klara Magnúsdóttir hjá Dale Carnegie 

•   Sóley Þorsteinsdóttir hjá Icepharma 

•   Lilja Ósk Diðriksdóttir hjá Smárabíó 

  

NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNAR 
Til að fá betri mynd á hvernig íslensk fyrirtæki væru að beita Snapchat sem markaðstóli 

voru tekin viðtöl við þá aðila sem sjá um Snapchat aðganga nokkura fyrirtækja. Hér í 

niðurstöðum mun vera farið yfir þá helstu þætti sem komu út úr þeim viðtölum og reynt 

að setja saman í ramma sem fyrirtæki gætu fylgt eftir til að hefja og byggja upp sitt 

markaðstarf á Snapchat.  
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Sá tími sem fyrirtækin sem rætt var við hafa notað Snapchat til markaðsetningar er allt 

frá fimm mánuðum upp í fjórtán mánuði og því eru þau mis langt komin í sínu starfi. 

Telur höfundur þá staðreynd styðja við niðurstöður rannsóknarinnar að fá innsýn inn í 

ferli þeirra á mismunandi stigum. 

 

MARKMIÐ OG STEFNA 

Lewis Carroll sagði eitt sinn „ If you don't know where you are going, any road will get 

you there". Finnst höfundi þetta eiga mjög vel við allt markaðsstarf. Ef tilgangurinn 

með notkun Snapchat í markaðsstarfinu er óljós skiptir í raun litlu máli hvernig þú nýtir 

miðilinn. Því þurfa fyrirtæki að hafa markmið og ástæður fyrir því að eyða tíma, orku 

og peningum í að markaðsetja sig á Snapchat.  

 

TILGANGURINN 

Flestir viðmælendur minntust á mikilvægi þess að vita hver tilgangurinn væri með veru 

fyrirtækisins inni á Snapchat. Snapchat krefst mikils tíma af þeim aðila sem sér um 

aðganginn og því verður að vera ljóst í hvað á að eyða tíma og peningum fyrirtækisins 

og hverju það á að skila. Þó benti Ragna hjá Dale Carnegie á að fólk ætti ekki að dvelja 

of lengi við hlutina heldur nota styrkleika miðilsins til að fikra sig áfram og leyfa 

hlutunum að mótast þannig í notkun. Dale Carnegie á Íslandi eyddi góðum tíma í að 

reyna átta sig á Snapchat og setja niður hvernig ætti að nýta miðilinn. En á endanum 

var ákveðið að stökkva afstað og gera tilraunir með notkun á honum. Hafa þau verið að 

læra og bæta skipulag sitt á hverjum degi síðan þá. Styrkleikar Snapchat að mati Rögnu 

eru hversu tímabundinn miðillinn er. Það efni sem sent hefur verið út endist í 

takmarkaðan tíma, þau læra af því og reyna svo aftur. Höfundur er að nokkur leiti 

sammála Rögnu þegar kemur að þessu en bendir þó á að áhorfendur eru meðvitaðir um 

stuttan líftíma efnisins og bregðast því við í samræmi við það. Áhorfendur taka 

skjámyndir og hefja umræður á samfélagsmiðlum um það sem þeim líkar verr. Gerður 

kom einmitt inn á þetta atriði þar sem hún ákvað að auglýsa fiskibúð á sínu snappi og 

hlaut í staðinn umtal á facebook síðunni BeautyTips þar sem fólk lýsti óánægju sinni 

með verknaðinn. Einnig sýndi dæmið um Nova í kaflanum um áhrifavalda hversu sterk 

áhrif geta myndast séu áhorfendur ekki ánægðir með það efni sem sett er fram. Af því 
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sögðu er höfundur samt sem áður sammála viðmælendum um að eins og með aðra 

samfélagsmiðla þarf fyrirtækið að taka áhættu og leggja sig fram í að prufa nýja hluti 

og fikra sig áfram.  

 

Tilgangur þeirra sem rætt var við með notkun á Snapchat var tvennskonar. Blush og 

Icepharma eru að nota miðilinn til að auka umferð og sölu í verslun og á heimasíðum 

fyrirtækjanna ásamt því að styrkja tengslin við sýna viðskiptavini. Með Snapchat ná 

fyrirtækin að koma skilaboðum beint til sinna viðskiptavina þar sem flestir eru með 

símann við hönd meirihluta dagsins. Einnig talaði Gerður um að hægt væri að koma 

meiri upplýsingum á framfæri með Snapchat en til dæmis hefðbundinni blaða 

auglýsingu.  

 

Smárabíó og Dale Carnegie nota Snapchat aðalega til að eiga samskipti við sína 

viðskiptavini. Ragna hjá Dale Carnegie taldi þetta vera góða viðbót við þá þjónustu sem 

fyrirtækið veitir í dag og vera vettvang fyrir fólk til að spyrja erfiðra spurninga sem 

líklega kæmu ekki fram á öðrum stöðum. Gerður hjá Blush kom einnig inn á þennan 

þátt þar sem viðskiptavinir hennar virðast eiga mun auðveldara með að spyrja spurninga 

inni á Snapchat um viðkvæm málefni en á öðrum samfélagsmiðlum. Lilja hjá Smárabíó 

talaði um að Snapchat væri góður vettvangur til að kynnast því fólki sem sýnir 

fyrirtækinu áhuga og benti á mikilvægi þess að eiga þessi samskipti og um leið læra 

hvað það er sem fólk sækir til þeirra á Snapchat. Og með því móti geta fyrirtækin gert 

efnið sitt en betra og meira viðeigandi fyrir sinn markhóp. Telur höfundur þetta vera 

lykilatriði með notkun Snapchat að hlusta og læra af viðbrögðum fylgjenda.  

 

Hver svo sem tilgangurinn er með því að nota Snapchat þurfa fyrirtæki að hafa 

einhverja hugmynd um hver sá tilgangur kann að vera. Höfundur telur mikilvægt að 

setja niður hugmyndir um þau markmið sem fyrirtækið kann að hafa ásamt grófri 

hugmynd um hvernig fyrirtækinu langar að beita miðlinum. Þó er gott að hafa í huga 

að ekki allar leiðir virka eins fyrir öll fyrirtæki og því þurfa fyrirtæki að vera tilbúin að 

endurskoða sínar leiðir og aðlaga sig hverju sinni til að skila sem bestum árangri.  
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GREINING 

Mikilvægt er að fara í smá greiningarvinnu áður en hafist er handa við notkun á 

Snapchat. Telur höfundur mikilvægt að fyrirtækin þekki vel hvað viðkomandi hefur til 

að vinna með. Skoða þarf sérstaklega forritið sjálft, samstarfsaðila sem hugsanlega væri 

hægt að vinna með í efnisgerð á Snapchat, samskeppnisaðilana og hvað þeir eru að gera 

á Snapchat. Ásamt því að skoða aðra notendur á Snapchat til að fá hugmyndir um 

hvernig er hægt að nota Snapchat. Flestir aðilar komu inn á þessa þætti. Ragna hjá Dale 

Carnegie talaði um að hún hafði ekki uppfært forritið í langan tíma og var núna að 

uppgötva nýja eiginleika sem auðvelda henni að senda aðganginn á milli aðila. 

Snapchat er sífellt að þróast og breytast og því mikilvægt að þekkja nýja eiginleika til 

að geta nýtt sér þá sem best. Allir aðilar töluðu um hvernig þau nýttu sér samstarfsaðila 

til ýmist koma aðganginum á framfæri eða til efnissköpunar og verður talað betur um 

það í viðeigandi köflum. En telur höfundur þetta vera einn af lykilþáttum 

greiningarvinnu sem mikilvægt er að fari fram í byrjun og ættu fyrirtækin alltaf að vera 

vakandi fyrir hugsanlegum samstarfsaðilum á Snapchat. Ragna benti á að þau hefðu 

reynt að sjá fyrir hvernig þau vildi nota miðilinn og haft áhyggjur af sumum atriðum 

sem reyndust svo ekkert mál á meðan aðrir þættir komu upp sem ekki var hægt að sjá 

fyrir. Vildi hún því benda á að ekki sé hægt að skipuleggja allt, og sagði hún „stundum 

þarf bara að stinga höndunum í leirinn og byrja búa til eitthvað” 

 

FORMIÐ 

Fyrirtækin sem tóku þátt í þessari rannsókn notað miðlinn á ólíkan máta. Ekki er nein 

ein leið sem hentar öllum og telur höfundur því mikilvægt að fyrirtækin prufi sig áfram 

til að finna út hvaða aðferðir henti þeim best hverju sinni.  

Gerður hjá Blush sér nær eingöngu um efnisgerð fyrir hönd Blush. Þar er hún andlit 

Blush á Snapchat eins og reyndar á öðrum samfélagsmiðlum. Efnið er persónulegt og 

fylgir fólk henni gegnum daginn allt frá því að hún fer á fætur og þar til hún fer að sofa. 

Sýndar eru vörur í bland við hennar daglega líf.  Sóley hjá Icepharma sér einnig að 

mestu eingöngu um efnisgerð fyrir hönd Nike á Íslandi en þó með öðru móti. Efnið frá 

henni er að mestum hluta bundinn vörunum og fyrirtækinu og sendir hún frá sér efni að 

morgni til frá vinnustað sínum með aðstoð annara starfsmanna. Hjá Dale Carnegie er 

Ragna umsjónarmaður aðgangsins og setur saman dagskrána en aðgangurinn gengur á 
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milli starfsmanna fyrirtækisins þar sem áhorfendur fá að fylgjast með degi viðkomandi 

aðila sem sér sjálfur um að setja saman dagskrá dagsins. Smárabíó notar sömu aðferð 

og Dale Carnegie þar sem Lilja er umsjónarmaður aðgangsins og settur upp dagskrána 

á meðan krakkarnir sem vinna í Smárabíó sjá um að taka upp það efni sem fer á miðilinn 

en í samráði við Lilju. Öll fyrirtækin fyrir utan Blush hafa á einhverjum tímapunkti 

látið þekkta samstarfsaðila eins og fótboltastrákana í Pepsídeildinni eða aðra þekkta 

aðila taka yfir aðganginn sinn. Komið verður betur inn á yfirtöku á aðgangi í kaflanum 

hvernig skal segja sögu 

SKIPULAG 

Flest fyrirtækin voru með einhverskonar birtingaráætlun eða voru að vinna í að setja 

upp slíkt plan í bland við komandi markaðsáætlun fyrirtækisins. Þó voru fyrirtækin mis 

langt kominn með þær áætlanir en töldu það vera mikilvægt að hafa eitthvað plan fram 

í tíman. Snapchat er mjög lifandi miðill sem gefur kost á að senda skyndilega út 

skilaboð kalli aðstæður á það og því er ágætt að hafa svigrúm í dagskránni fyrir óvænta 

atburði sem geta komið upp hversu sinni. Allir viðmælendur töluðu um að oft væri erfitt 

að fylgja planinu þar sem óvæntar uppákomur geti haft áhrif á þann tíma sem 

viðkomandi hefði til að sinna Snapchat. Enginn af þeim sem sér um Snapchat 

fyrirtækjanna vinna við það í fullri vinnu heldur er það viðbót við þeirra daglega starf. 

Hvort sem það væru þeir aðilar sem sáu eingöngu um snappið sjálf eða þar sem 

aðgangurinn var látinn ganga á milli starfsmanna þá komu oft upp tilfelli sem dagskrá 

féll niður eða breyttist skyndilega. Fyrir viðmælendum er þetta partur af vinnunni við 

Snapchat og því getur verið erfitt að vera með fastmótað skipulag fram í tíman. Gerður 

talaði sérstaklega um að hún léti áhorfendur sína helst aldrei vita langt fram í tíman 

hvers væri að vænta með ákveðinni dagsetningu sökum reynslu hennar á hversu erfilega 

getur gengið að standa við þær dagsetningar. Þetta er að vissuleiti ókostur þessa miðils 

að ekki er hægt að útbúa efni fram í tíman og senda út þegar þess þarf. Þó eru alltaf 

nýjir eiginleikar að koma upp á Snapchat sem vert er að fylgjast með sem gætu hjálpað 

til með þetta. Viðmælendur reyndu flestir að senda út efni í hið minnsta þrisvar sinnum 

í viku. Gerður talaði um að hún sendir frá sér flesta daga eitthvað en reynir samt sem 

áður stundum að „svelta” fylgjendur sína í tvo til þrjá daga inn á milli til að vekja 

eftirvæntingu. Ragna raðar sínu plani þannig að reynt er að koma með efni annan hvern 

dag. Hin voru ekki með neina fastmótaða reglu á þessu.  
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BYGGJA UPP FYLGJENDUR 

Þegar kemur að fylgjendum á Snapchat sker miðillinn sig úr frá öðrum 

samfélagsmiðlum. Ekki er hægt á Íslandi að kaupa auglýsingar á Snapchat til að vekja 

athygli á aðgangi viðkomandi og því þarf að fara aðrara leiðir til að láta fólk vita af sér. 

Eins og áður hefur komið fram hafa fyrirtækin verið mis lengi á Snapchat en flestir hafa 

sett mesta orku í þennan hluta í byrjun og svo hefur dregið úr því. Ragna hjá Dale 

Carnegie minntist á það hversu mikið fylgjenda hópurinn getur breyst. Fólk er alltaf að 

bætast við en einnig að hverfa frá. Því telur höfundur mikilvægt að fyrirtæki hafi 

stöðuga áætlun um hvernig eigi að ná í fylgjendur og fari markvist í þá vinnu. Allir 

viðmælendur voru sammála um mikilvægi þess að nota þau sambönd og samstarfsaðila 

sem fyrirtækið hefði. Áhugavert var að sjá hversu ólíkar leiðir fyrirtækin fóru í að ná 

sér í fylgjendur.  

 

SAMBÖND OG SAMSTARFSAÐILAR 

Gerður hjá Blush virkjaði þau sambönd sem hún hafði myndað sér innan 

fjölmiðlageirans og nýtti þau til að koma aðgangi sínum á framfæri. Er fyrirtæki hennar 

bundið öðrum takmörkunum en hin fyrirtækin sökum eðlis þess varning sem fyrirtækið 

selur og er því erfitt að notfæra sér aðra samfélagsmiðla til auglýsinga og því en 

mikilvægara að nýta sér þessi sambönd.  

Icepharma sem er innflutningsaðili á Nike er styrktaraðili fjölda fólks og nýtti 

fyrirtækið sér þá aðila til að vekja athygli á sínum aðgangi. Fótboltastrákar úr Pepsí 

deildinni tóku yfir aðganginn og vöktu athygli á honum víðsvegar. Sóley hjá Icepharma 

talaði um að þau notfæri sér þetta reglulega ennþá og þetta hafi skilað þeim góðum 

árangri og fjölda fylgenda.  

Lilja hjá Smárabíó sá tækifæri þegar þeim bauðst að taka yfir aðganginn hjá Smáralind 

einn daginn og hentist fyrirtækið af stað með sinn eigin aðgang sem auglýstur var svo 

þegar yfirtakan átti sér stað. Skilaði þetta þeim tölverðum fylgjendum. Fylgdi fyrirtækið 

þessu svo eftir með auglýsingum á Facebook ásamt því að auglýsa aðganginn með 

öðrum almennum auglýsingum.  
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Dale Carnegie hefur að mestu notast við Facebook til að koma sér á framfæri. 

Fyrirtækið býr yfir mörgum og stórum Facebook hópum sem settir hafa verið upp í 

kringum námskeiðin sem haldin hafa verið. Þangað inn hefur Ragna hjá Dale Carnegie 

sent inn auglýsingar til að vekja athygli á aðganginum ásamt því að fá þá aðila til að 

dreifa orðinu en frekar. Ragna talaði um að þau hafi einnig aðeins verið byrjuð að nýta 

sér þekktari aðila sem eru í tengslum við Dale Carnegie og stendur til að reyna vinna 

en frekar með það. 

SNAPKÓÐINN 

Öll fyrirtækin eru að notafæra sér Snapkóðan að einhverju leiti til að koma aðganginum 

á framfæri. Ragna hjá Dale Carnegie og Sóley hjá Icepharma hafa prentað út auglýsingu 

sem er sýnileg í afgreiðslum fyrirtækisins. Einnig er Ragna með kóðan á 

samfélagsmiðla glæru sem notuð er á öllum námskeiðum. Öll fyrirtækin notfæra sér 

Snapkóðan í auglýsingaefni sínu á facebook og hvetja fólk þar til að bæta sér við. Telur 

höfundur mikilvægt að nýta sér þennan kóða þar sem hann er mjög auðkennandi og 

gagnlegur. En um leið er nauðsynlegt að benda hugsanlegum fylgjendum á að taka 

mynd af kóðanum og bæta sér í hópinn. 

 

GJAFALEIKIR 

Gjafaleikir hafa verið vinsælir á flestum samfélagsmiðlum til að ná í fylgjendur og er 

Snapchat enginn undantekning. Allir viðmælendur höfðu notað slíka leiki bæði til 

efnisgerðar og í þeim tilgangi að ná í fleiri fylgjendur með góðum árangri. Er þetta er 

aðferð sem er gott að nota í bland við aðrar og er meðal annars ein aðal leiðin í efnisgerð 

Smárabíó. Telur höfundur að fyrirtæki þurfi að fara sparlega með þessa leið þar sem 

óvíst er hvort fólk fylgi fyrirtækinu af áhuga eða eingöngu til að eiga möguleika á 

gjöfum. 

EFNISGERÐ Á SNAPCHAT 

Þegir kemur að því að búa til efni eru margar leiðir í boði. Allir viðmælendur töluðu 

um að ekki er til nein ein leið sem virkar fyrir alla og þurfa fyrirtækin því að fikra sig 

áfram, fylgjast með hvað aðrir eru að gera og gera tilraunir. Þó svo sögustíll 

fyrirtækjanna sé mjög mismunandi voru þau öll sammála um mikilvægi þess að vera 

hreinskilinn og vera ekki að reyna þykjast vera eitthvað sem það er ekki. Notendur 
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Snapchat gera ekki þá kröfu að allt þurfi að vera fullkomið en séu þeir ekki ánægðir 

með eitthvað, eru notendur fljótir að láta heyra í sér eins og dæmin hafa sannað. Sökum 

skamms líftíma myndefnisins er því auðvelt og þægilegt að prufa sig áfram og fylgjast 

vel með hvað er að virka og hvað ekki fyrir viðkomandi fyrirtæki. Þannig geta fyrirtæki 

þróað sinn sögustíl áfram. Flestir snapparar eru að notast við margar aðferðir og því 

þurfa fyrirtækin ekki að binda sig við neina eina aðferð. Allir viðmælendur horfa á þær 

sögur sem fyrirtækið sendir frá sér til að tryggja að allt sé eins og þau vilja hafa það. 

Tilgangurinn sé ekki til að breyta þeirri sögu sem komin er út nema þá helst ef eitthvað 

hefur gleymst eða dottið út. En aðalega til að læra af þeim og betrumbæta komandi 

sögur. 

 

MARKHÓPURINN 

Þegar kemur að því að útbúa efnið á Snapchat er vert að hafa í huga hver markhópurinn 

er sem á að ná til ásamt því að vita sem best hverjir það eru sem fylgja fyrirtækinu á 

Snapchat. Lilja hjá Smárabíó talaði sérstaklega um það hvernig þau hafa tekið sér tíma 

til  þess að kynnast sýnum fylgjendum og fylgjast mjög vel með hverjir það eru sem 

taka þátt og sýna viðbrögð við því efni sem fyrirtækið sendir frá sér. Með því móti 

verður efnið skilvirkara og nær betur til þeirra sem þarna eru inni. Telur höfundur þetta 

vera mjög mikilvægan þátt. Þó svo til séu skoðanakannarnir frá Gallup um hver 

aldurshópurinn er á Snapchat þá er mjög erfitt fyrir fyrirtækin að átta sig á því hverjir 

eru að fylgja þeim. Því er gott að nota efni sem kallar á viðbrögð notenda á mismunandi 

hátt og fylgjast með hverjir það eru sem bregðast við. 

 

SPURNINGAR OG SVÖR 

Spurningar og svör (e.Q&A) er ein af þeim leiðum sem mikið hafa verið notaðar á 

Snapchat. Flest fyrirtækin hafa notfært sér þetta á einhverjum tímapunkti en þó á 

mismunandi hátt. Umsjónarmenn aðgangsins hjá Dale Carnegie bjóða áhorfendum 

oftast upp á að senda sér spurningar yfir daginn og reyna svara þeim jafn óðum. 

Kosturinn þar er að um mismunandi aðila er að ræða hvert skipti og því ekki alltaf sami 

aðilinn að svara sömu spurningunni. Gerður hjá Blush sagðist einnig hafa gert þetta 

annað slagið en þar sem hún er eini umsjónamaðurinn er hún því oft að svara sömu 

spurningunum sem hefur farið í taugarnar á þeim sem hafa fylgt henni lengst. Í staðinn 
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hefur Gerður reynt að snúa þessu við og spyrja áhorfendurnar frekar um skoðun á hinu 

og þessu og fá þannig svör frá þeim tilbaka. Telur höfundur dæmið frá Everline með að 

hafa sérstaka daga fyrir spurningar mjög góða hugmynd sem aðrir mættu einnig skoða. 

Var Gerður sammála að ef hægt væri að hafa nokkuð fasta dagskrá myndi það reynast 

henni vel. 

 

SÝNA BAKVIÐ TJÖLDIN 

Ef horft er til þáttagerðar í sjónvarpi er nokkuð ljóst út frá fjölgun raunveruleikaþátta 

að áhorfendur hafa mikinn áhuga á að skyggjast bakvið tjöldin og fá innsýn inn í daglegt 

líf fólks og fyrirtækja. Snapchat hentar einkar vel fyrir þetta sökum takmarkaðs líftíma 

myndefnis. Mismunandi er eftir fyrirtækjum hversu vel þetta á við en tveir af 

viðmælendum þessarar rannsóknar notast á vissan hátt við þessa aðferð. Í fyrirtæki eins 

og Blush þar sem Gerður er stofnandi, stjórnandi og andlit fyrirtækisins er líf hennar 

því beintengt við fyrirtækið. Á aðgangi þeirra fá fylgjendur að fylgjast með henni eins 

og áður hefur komið fram í gegnum allan daginn. Í vinnunni segir hún frá þeim vörum 

sem eru að koma en snappið stoppar ekki þar. Fylgjendur fara með henni út að borða, 

versla eða hvað annað sem hún gerir og margir virðast tengjast henni sterkum 

tilfinningaböndum. Gerður kom inn á að tvisvar hafi hún farið að grenja á Snapchat 

sökum álags og annar persónulegra hluta. Snappið hélt áfram og fylgjendur voru 

duglegir að láta heyra í sér og sýna henni samstöðu. Þetta er vissulega ekki eitthvað 

sem höfundur né Gerður mæla með fyrir fyrirtæki og vissulega ekki aðstæður sem 

einhver ætti að reyna reyna búa til eins og Gerður minntist á sjálf. En þessi skipti sýndu 

Gerði þá tilfinningalegu tengsl sem geta myndast með því að sýna bakvið tjöldin 

óritskoðað. Dale Carnegie fer aðeins aðra leið að þessu þar sem margir mismunandi 

aðilar sjá um aðganginn en fólk fær að fylgjast með þeim og sjá hvernig þau námskeið 

sem viðkomandi sótti á Dale Carnegi ásamt gildum þeirra hjálpa til í daglegu lífi. Hjá 

þeim er mikið unnið með jákvæða fyrirmyndir og skiptir það Rögnu miklu máli að sýna 

heilbrigðan og jákvæðan lífstíl og vinna með grunngildi Dale Carnegie í að hjálpa fólki 

við að byggja upp sjálfstraust, auka samskiptafærni og vera besta útgáfan af sjálfum 

sér. 
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VÖRUKYNNINGAR 

Tilgangur margra fyrirtækja með notkun Snapchat er að auka sölu fyrirtækisins. Allir 

viðmælendur sýndu frá því vöruframboði sem fyrirtækið hafði upp á að bjóða á 

mismunandi hátt.  

 

Lilja hjá Smárabíó talaði um að fyrirtækið notaðist mikið við að gefa miða á þá myndir 

sem væri verið að kynna það skiptið. Mikilvægt væri samt að ekki væri bara verið að 

gefa miða heldur að gert væri eitthvað skemmtilegt í leiðinni. Þannig þegar fyrirtækið 

kynnir vörur eða tilboð kallar fyrirtækið eftir viðbrögðum frá fylgjendum í formi þess 

að mæta á staðinn og taka þátt í einhverju skemmtilegu uppátæki sem ákveðið er af 

starfsfólki Smárabíó. Hefur þetta reynst þeim mjög vel og þátttakan verið mjög góð.  

 

Sóley hjá Icepharma notast mjög mikið við þessa aðferð. Það sem hefur reynst þeim 

best er að sýna myndir af fólki í þeim flíkum sem fyrirtækið selur. Í þeirra tilfelli hafa 

svokallaðar speglamyndir reynst best en er það þó ekki sá stíll sem Sóley vill hafa á 

efni frá þeim. Notast þau mikið við umhverfið í kringum sig til að skapa fallegar myndir 

af vörunum og reyna hafa samhæfi í því sem fer á Snapchat. Ef myndefnið er skoðað 

má oft sjá sama munstrið, sama dúkinn í bakgrunn sem styrkir þetta samhæfi. Hefur 

þetta reynst þeim mjög vel og fólk tekur gjarnan skjáskot af tiltekinni flík og mætir með 

myndina í verslun til þeirra til að kaupa og oftar en ekki er varan nær uppseld sama dag.  

 

Blush hefur verið hvað lengst af þessum fyrirtækjum á Snapchat og hefur Gerður lært 

nokkuð vel á sinn markhóp og hvað virkar á hann hverju sinni. Þegar hún er að kynna 

vörur reynir hún að skapa fantasíu í kringum vöruna. Lýsir fyrir fólki hvernig hægt er 

að nota viðkomandi vöru en um leið hverju hún á að skila til notandans. Áherslan 

hennar er því meira á þá upplifun sem viðkomandi fær með vörunni heldur en beint á 

vöruna sjálfa. Hefur þetta skilað henni gríðarlegum árangri og nefndi hún dæmi um 

nýja vöru sem áætlað væri að seldist í vissu magni en seldist svo í um 30 sinnum meira 

magni en upphaflega var áætlað. Talaði Gerður einnig um að á Snapchat hafi hún 

tækifæri til að veita viðskiptavinum sínum dýpri skilning og komið tilfinningum sínum 

á vörunum á framfæri sem annars væri ekki hægt. 
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Ragna hjá Dale Carnegie sagði frá því að þau auglýsa oft komandi námskeið og segja 

stuttlega frá þeim. Þetta er meira gert í bland við annað þegar umsjónarmenn eru að 

snappa fyrir Dale Carnegie. Varan þeirra er hugsanlega í aðeins öðru formi þar sem 

sölupunkturinn þeirra er meira hvernig líf þeirra sem hafa mætt á Dale námskeið hafa 

breyst og kemur það helst fram í gegnum þær sögur sem umsjónamenn segja. 

 

YFIRTAKA AÐGANGS 

Yfirtaka aðgangs er það þegar einhver annar aðili en sá sem venjulega sér um Snapchat 

aðganginn tekur hann yfir tímabundið og sér um efnisgerð fyrir hönd fyrirtækisins á 

Snapchat. Oft eru notaðir svokallaðir áhrifavaldar sem eru þekktir aðilar á Snapchat. 

Þau fyrirtæki sem ekki hafa stofnað Snapchat aðgang sjálf hafa sýnt mikinn áhuga á að 

notast við áhrifavalda eins og dæmið um Landsbankan sýndi. Þetta er þó leið sem fleiri 

fyritæki hafa notast við og eru viðmælendur þessarar rannsóknar engar undantekningar. 

Öll fyrirtækin fyrir utan Blush hafa áætlanir um að auka þetta að einhverju leiti hjá sér 

og reyna finna og vinna náið með þekktari samstarfsaðilum sínum á Snapchat. Eins og 

áður hefur komið fram hafa flest fyrirtækin einhverja samstarfsaðila sem eru miss 

þekktir. Icepharma er með fyrirfram ákveðið plan fyrir þá þekktu aðila sem þau hafa 

aðgang að og mun aðgangurinn þeirra flakka á milli Nike verslunar og þessara tilteknu 

aðila. Ragna hjá Dale Carnegie talaði um að þeim langar að vinna meira með þessa 

aðferð en ítrekaði mikilvægi þess að þetta væri ekki bara einhver auglýsing heldur 

verður þetta að vera raunverulegur ávinningur fyrir viðkomandi Snappara. Telur 

höfundur þetta vera mikilvægt atriði. Viðkomandi aðili verður að eiga samleið með 

fyrirtækinu og passa við það sem varan eða fyrirtækið stendur fyrir. 

 

SAMSKIPTI 

Snapchat er fyrst og fremst samskiptamiðill. Mikilvægt er að fyrirtækin geri sér grein 

fyrir þeirri vinnu og tíma sem fer í að svara þeim skilaboðum sem koma inn í gegnum 

miðilinn. Er þetta það atriði sem allir viðmælendur komu inn á og töluðu sérstaklega 

um hversu tímafrekt þetta atriði væri. Mikill tími fer hjá hverjum og einum í að svara 

þeim skilaboðum sem koma inn á hverjum degi. Töldu allir viðmælendur að mikilvægt 

væri að svara sem flestum en einnig að vanda til verka. Töluðu Sóley hjá Icepharma og 

Gerður hjá Blush sérstaklega um að það skipti þær máli að fólk finni fyrir því að það 
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væri mikilvægt og velkomið inn á aðganginn þeirra og að spurningar væri vel þegnar. 

Í tilfellum Smárabíó og Dale Carnegie eru aðrir aðila sem svara spurningum, en 

fyrirtækin hafa viðmið fyrir fólk til að fara eftir. Ragna hjá Dale Carnegie tók fram að 

þegar umsjónarmenn fengju mjög erfiðar eða viðkvæmar spurningar sem þeir treystu 

sér ekki til að svara sjálfir, yrði að vísa þeim yfir til þjálfara hjá Dale Carnegie eða til 

hennar sjálfrar. Telur höfundur mikilvægt að fyrirtæki nýtti sér kosti Snapchat til að fá 

viðbrögð frá fylgjendum sínum, bæði til að styrkja tengslin en einnig til að fá betri 

tilfinningu fyrir markhópnum sínum ásamt því að vanda sig við svörun. 

 

TILBOÐ 

Mjög mismunandi var hvernig tilboð eru notuð og hafa verið að reynast viðmælendum. 

Gerður hjá Blush talaði um að hún hefur verið með mjög fastmótaða stefnu um afslætti 

hjá sér og viðskiptavinir hennar farnir að þekkja inn á það. Þegar hún auglýsir afslátt á 

Snapchat rjúka allir afstað og salan eykst gríðarlega. Þannig er nokkuð ljóst að hjá henni 

virka tilboð mjög vel séu þau notuð skynsamlega. Sóley hjá Icepharma sagði að tilboð 

hefðu virkar misjafnlega vel fyrir þau. Í eitt skiptið rauk þetta út á meðan annað tilfelli 

gerðist ekkert. Þetta er leið sem hún hefur ekki notað mikið og því ekki komin nægileg 

reynsla á hana ennþá. Dale og Smárabíó hafa ekkert verið að bjóða sérstök tilboð á 

Snapchat en aðeins auglýst þau almennu tilboð sem hafa verið í gangi hverju sinni. 

 

ALMENN UPPBYGGING 

Þegar viðmælendur voru spurðir um hvort eitthvað sérstakt snið væri á því hvernig 

viðkomandi væri að Snappa voru fæstir með eitthvað fast snið á því. Þó komu fram 

nokkrir punktar. Gerður hjá Blush benti á að umhverfið skiptir miklu máli um hversu 

lengi fólk nennir að horfa. Því er hún dugleg að breyta reglulega um umhverfi, færa sig 

á milli staða til að skapa meiri hreyfingu í myndefnið og koma í veg fyrir að fólk hoppi 

yfir snöpp. Flest fyrirtækin gefa einhverja hugmynd um hvað koma skal yfir daginn til 

að skapa smá eftirvæntingu. Ragna hjá Dale Carnegie hugsar mikið um fjölbreytni í 

efninu og raðar upp umsjónarmönnum þannig að strákar og stelpur skiptast á, ásamt því 

að nota fjölbreytileika þeirra þannig ekki séu tveir of líkir aðilar í röð. Allir 

viðmælendur voru sammála því að lengd Snapchat sögu skiptir gríðarlega miklu máli 

og þarf að reyna halda henni í hæflegri lengd sem þau tölvu vera frá einni uppí þrjár 
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mínútur. Ragna hvetur sitt fólk einnig til að blanda saman myndum og myndskeiðum 

ásamt því að passa að þau komi sjálf fram í persónu á Snapchat en ekki bara horfa út á 

við. Eins og Gerður hjá Blush minntist á að breyting á umhverfi geti komið í veg fyrir 

að fólk hoppi yfir snöpp, þá notast Sóley hjá Icepharma við aðra tækni sem er að 

takmarka hvert Snap við tvær til þrjár  sekúndur og þannig fá meiri hraða í söguna og 

þannig minnka líkur á hoppi.  

 

MÆLINGAR 

Helsti ókostur við Snapchat hefur verið hversu takmarkaðar upplýsingar er hægt að fá 

um fylgjendur. Því er mikilvægt fyrir fyrirtækin að leita annara leið til að mæla og átta 

sig á áhrifum Snapchat. Eins og með aðra þætti í notkun Snapchat var mismunandi 

hvaða þætti fyrirtækin voru að fylgjast með.  

 

SÖLUTÖLUR 

Blush og Icepharma fylgdust helst með áhrifum Snapchat á sölu á vörum fyrirtækisins 

ásamt umferð inn á öðrum miðlum. Sáu bæði fyrirtækin bein tengsl á milli þess efnis 

sem sett var inn á Snapchat og vörusölu. Minntist Sóley hjá Icepharma á tilfelli þar sem 

hún fór í sumarfrí og Snapchat lá niðri á meðan ásamt þeim áhrifum sem það hafði á 

sölu fyrirtækisins. Ekki er alltaf ljóst hvort um söluaukningu sé að ræða vegna Snapchat 

eða annara miðla og því er mikilvægt fyrir fyrirtæki að leggja áherslu á í sínu 

markaðstarfi á þann hátt að auðveldara sé að sjá þessar tengingar. Í tilfellum 

viðmælanda var það ekki vandamál og því gríðarleg ánægja með áhrif Snapchat á sölu 

varnings hjá fyrirtækjunum. 

 

SKJÁSKOT (E.SCREENSHOT) 

Ein af þeim leiðum til að hvetja til viðbragða fylgjenda er að biðja um skjáskot af næsta 

snappi. Gerður hjá Blush notar þetta mikið í lengri sögum til að átta sig á virkni 

fylgjenda hennar og gefa sér hugmynd um hversu margir hoppa yfir part af sögunni. En 

almennt voru viðmælendur lítið að nota þessa leið. Þó talaði Sóley hjá Icepharma um 

að fylgjendur tækju oft skjáskot af fyrra bragði til að sýna og spyrja starfsfólk í verslun 

um tiltekna vöru. Þetta er leið sem hægt er að nota til að skoða til dæmis sérstaklega 
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sölu. Með því að setja í gang sérstakan afsláttarkóða og láta viðskiptavini nota hann í 

verslun eða á netinu er hægt að rekja áhrifin af Snapchat. Icepharma hefur aðeins einu 

sinni notað þessa leið til að bjóða afslátt og skilaði það þeim engum áhrifum það skiptið. 

Því þarf að skoða með hvaða hætti hægt er að nota þessa leið fyrir hvert og eitt fyrirtæki 

 

TILVÍSANIR 

Flest fyrirtæki búa yfir fleiri miðlum þar sem hægt er að ná í betri mælingar eins og 

Facebook eða heimasíðu fyrirtækis. Viðmælendur hafa notfært sér þetta óspart og vísa 

gjarnan fylgjendum sínum inn á aðra miðla. Með því að fylgjast með hvenær þetta er 

gert er hægt að sjá hvort og hversu mikil aukning verður á tilteknum miðli. Sama er 

með þetta eins og sölutölurnar að afmarka efnið vel til að auðvelda mælingar. Sóley hjá 

Icepharma endar flest allar sínar sögur á kveðju og tilvísun inn á heimasíðu þeirra 

www.nike.is og skapar þannig umferð á heimasíðunni. Einnig er hægt að setja upp 

sérstakar síður sem aðeins er notuð til að vísa umferð af Snapchat á og þannig sjá en 

betur hvað kemur þaðan.  

 

Að sama skapi reynist vel að hafa tilvísanir frá öðrum miðlum inn á Snapchat. Ekki 

aðeins í upphafi til að auka fylgjendur heldur líka til að skapa eftirvæntingu og spennu 

á öðrum miðlum og sýna svo frá á Snapchat. Fyrirtækin sem rætt var við hafa lítið unnið 

með tilvísanir í þessu formi.  

 

ÞÁTTTAKA OG ENDURGJÖF 

Alls ekki má gleyma að reyna halda utan um hversu virkir fylgjendur eru. Lilja hjá 

Smárabíó talaði um að þetta er sá þáttur sem þau horfa helst til. Erfitt að fá tölulegar 

upplýsingar um þetta en reynt er að halda utan um hversu margir koma og taka þátt, 

hversu hratt þau sýna viðbrögð og almennt hvernig fólk bregst við óskum eftir þátttöku. 

Einnig notar Gerður hjá Blush þetta mikið og biður um endurgjöf frá viðskiptavinum 

sínum á áhuga varðandi tilteknar vörur eða umfjallanir fram í tíman. Telur höfundur 

þetta vera góðan mælikvarða sem auðvelt er að gleyma að fylgjast með en um leið getur 

gefið ríkar upplýsingar. 
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SAMANTEKT 

Eins og sjá má á þessum niðurstöðum virka mismunandi hlutir fyrir hvert og eitt 

fyrirtæki og virðist ekki auðvelt að setja niður fastmótaða skothelda áætlun. Þó er hægt 

að hafa til hliðsjónar nokkra punkta. 

 

1.   Vinna smá undirbúningsvinnu áður en starfið hefst 

Það á þá helst við að hafa hugmyndir um ástæður þess að fyrirtækið vill fara inn á 

Snapchat og þekkja þær auðlindir sem fyrirtækið hefur yfir að ráða. Auðlindir eins og 

samstarfsaðila, birgja, starfsfólk, aðstæður eða hvað annað. Einnig að skoða forritið vel 

og þekkja þá eiginleika sem það hefur upp á að bjóða. 

2.   Gera sér hugmynd um hvernig fyrirtækið ætlar að nota Snapchat 

Hér er gott að byrja líta í kringum sig og sjá hvað aðrir eru að gera. Fyrirtæki í svipaðari 

atvinnugrein  en einnig aðra. Skoða hvað stíll gæti mögulega hentað þessu fyrirtæki. 

Einnig er vert að skoða hvaða þætti fyrirtækið ætlar að horfa til eins og að auka sölu 

eða auka samskipti við viðskiptavini sína.  

 

3.   Hoppa af stað og prufa sig áfram 

Ekki þarf að fara strax í að safna saman stórum hóp fylgjenda heldur er í lagi að byrja 

með þekktan hóp eða jafnvel bara innanhús og gera smá tilraun á því plani sem sett 

hefur verið upp. Ekki þó staldra of lengi við hér því það er aldrei að vita hvað stærri 

hópur gefur fyrirtækinu þegar kemur að hugmyndum og þróun á miðlinum. 

 

4.   Vera tilbúin að læra nýjar leiðir 

Fyrirtækin þurfa stöðugt að vera vakandi yfir nýjungum á Snapchat ásamt því að vera 

fylgjast með hvað aðrir eru að gera. Sveiganleiki Snapchat er kostur sem fyrirtæki ættu 

að nýta sér og ekki festa sig of mikið í einhverju ákveðnu. Það sem virkar í dag virkar 

ekki endilega á morgun.  
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5.   Fylgjast með eigin sögu 

Höfundur telur mjög gott að fyrirtæki horfi á eigin sögur til að fá betri tilfinningu fyrir 

hvernig endanleg útgáfa verður. Telur höfundur þetta geti hjálpað umsjónarmönnum 

við að gera skemmtilegri og áhugaverðari sögur.  

 

6.   Nota samböndin 

Öll fyrirtæki hafa einhverja samstarfsaðila sem mikilvægt er að skoða og sjá hvað þeir 

geta lagt fram í markaðsetninguna á Snapchat. Hvort sem það er til að ná í fylgjendur 

eða til að skapa skemmtilegra efni. 

 

7.   Leyfa fyrirtækinu að þróast með miðlinum 

Þar sem erfitt er að fá uppskrift af því hvernig einhver verður góður á Snapchat þurfa 

fyrirtækin að leyfa fyrirtækinu að þróast með miðlinum og móta starfið í samræmi við 

þá vinnu. Vera óhrædd við að gera tilraunir.  

 

8.   Búa sér til mælingar 

Eitt af því sem oft virðist vanta í markaðstarfið eru mælingarnar. Fyrirtækin þurfa að 

setja niður þá þætti sem þau vilja skoða og finna út hvernig hægt sé að mæla árangurinn 

af starfinu. Þegar kemur að Snapchat þarf oft smá frumleika til að finna nýjar leiðir til 

að fá mælingar af áhrifum þess. 

UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR 
Markaðsetning á Snapchat er eitthvað sem markaðsfólk víðsvegar hefur mikinn áhuga 

á. Í oktober 2016 hélt Ímark morgunverðafund um markaðsetningu á Snapchat og 

mættu þangað gríðarlegur fjöldi fólks sem vildi forvitnast og reyna læra hvernig það 

gæti beitt Snapchat í sínu markaðstarfi. Miðilinn er frábrugðinn öðrum stafrænum 

miðlum sem flestir þekkja eins og Facebook og Instragram sem gefur honum mikinn 

styrkleika en um leið erfiðari að notast við. Við upplýsingaöflun fyrir þessa rannsókn 

sá höfundur marga einfalda hluti sem fyrirtæki gæti bætt til að auka virkni Snapchat í 
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sínum markaðstarfi. Það sem virtist vera algengast var notkun fyrirtækja á 

Snapchatkóðanum. Kóðin er að mati höfundar besta og þægilegasta leiðin fyrir fólk til 

að fylgja fyrirtækjunum og auðvelt að nota hann í markaðstarfi. Fyrirtækin virtust ekki 

gera sér grein fyrir notkunarmöguleikum þessa kóða. Einnig mátti sjá með því að 

fylgjast með sögum nokkurra fyrirtækja að ekki var um nein viðmið að ræða þegar kom 

að lengd sögunar sem oft urðu allt of langar að mati höfundar. Telur höfundur að þeir 

aðilar sem sjá um Snapchat aðgangana ættu reglulega að horfa á sínar eigin sögur í lok 

dags og meta þær. Með því er hægt að bæta þá þætti sem styrkja þarf og hafa betri 

tilfinningu fyrir hvað skuli snappa og hvað ekki. Einnig telur höfundur að hver sá sem 

sér um að snappa þurfi að fylgjast vel með öðrum sem eru vinsælir snapparar og reyna 

læra af þeim. Ekki þarf alltaf að finna upp hjólið heldur má aðlaga það að hverjum og 

einum og gera eitthvað sem er til að sínu eigin. Nokkuð ljóst er að ekki er hægt að setja 

saman föst skref sem fyrirtæki geti fylgt til að ná árangri á Snapchat. Stór hluti af árangri 

fyrirtækja hefur verið fundinn út í gegnum tilraunastarf og sumar leiðir sem virka fyrir 

eitt fyrirtæki eru ekki eins góðar fyrir annað sambærilegt fyrirtæki.  

TAKMARKANIR RANNSÓKNAR 
Markaðsetning á Snapchat er mjög nýtt fyrirbæri og því lítið sem ekkert verið 

rannsakað né skrifað um efnið. Helstu gögn sem notuð voru til stuðning við gerð 

þessarar rannsóknar voru greinar skrifaðar á netmiðlum af ýmsum aðilum. Hafa ber því 

í huga við lestur þessarar rannsóknar hversu takmarkað efni var að finna um 

viðfangsefnið. Einnig eru miklar breytingar á þeim möguleikum sem Snapchat býður 

upp á og því alltaf að breytast þau tækifæri sem eru til markaðsetningar á miðlinum. 

Þar sem erfitt er að nálgast upplýsingar um þau fyrirtæki sem notast við Snapchat á 

Íslandi má einnig líta á val þeirra fyrirtækja sem notuð voru á vissan hátt takmarkað.  

LOKAORÐ 
Við gerð þessarar rannsóknar sá höfundur hversu gríðarlega fjölbreyttur og öflugur 

miðill Snapchat. Tækifæri er fyrir mörg fyrirtæki að sækja inn á miðilinn og vonast 

höfundur til þess að sem flestir taki áhættuna og stökkvi af stað. Leyfir fyrirtæki sér að 

vera pínu frumleg og reyna hugsa út fyrir boxið gætu leynst spennandi sögur í 

framtíðinni á Snapchat.  
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Fyrirtækin sem tóku þátt í þessari rannsókn virðast vera duglega að nota Snapchat og 

eru markvist að vinna í að bæta sig á hverjum degi. Telur höfundur það vera lykillinn 

að velgengni á Snapchat. 
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VIÐAUKAR 

VIÐTALSRAMMI 

Hluti 1 – Staðan í dag 

1.   Hvenær byrjuðuð þið fyrst að nota Snapchat? Júní 2015 
2.   Hversu marga fylgjendur hafið þið í dag? ( áhorf að meðaltali á sögu ) 700 
3.   Hvernig  byggðuð þið upp fylgjendahópinn? Nei í raun ekki, fb grúbbur  

silvia briem, tók yfir.. 
4.   Hvernig komið þið Snapchat aðganginum ykkar á framfæri í dag? 
5.   Finnið þið árangur af markaðsetningu á Snapchat? Ef svo er hvernig? samtal 

 

Hluti 2 - Snöppin 

6.   Eru fyrirfram ákveðin markmið fyrir hverja Snapchat sögu? 
7.   Eruð þið með einhvern sérstakan stíl á hvernig þið útbúið Snappchat söguna? 

•   Til dæmis hvernig hver saga byrjar eða endar eða eitthvað annað í 
sögustílnum. 

8.   Eruð þið með birtingaplan fyrir Snapchat?  
•   Til dæmis hversu oft í viku eða mánuði þið snappið 
•   Ákveðna dagskrá fram í tíman 

9.   Eruð einhverjar aðferðir sem þið notið frekar en aðrar á Snapchat eins og til 
dæmis: 

•   Tilboðs eða afslætti 
•   Afsláttarkóða í netverslun 
•   Screenshot 
•   Leiki 
•   Yfirtöku aðgangs af öðrum 
•   Láta ganga á milli starfsmanna 
•   Sýna bakvið tjöldin 
•   Q&A 
•   Annað 

 

10.  Hafið þið einhverja stefnu um hvernig Snapchat sögur ættu að vera 
uppbyggðar? 

•   Hámarks fjölda snappa í hverri sögu 
•   Byrjun, miðja, endi  

11.  Lýsið dæmigerðri Snapchat sögu frá ykkur. 
 

Hluti 3 – Samskipti við fylgjendur 

12.  Er verið að svara þeim skilaboðum sem fylgjendur senda tilbaka? 
13.  Er einhver stefna í kringum svörun? 
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Hluti 4 – út fyrir Snapchat 

14.  Endurnýtið þið eitthvað af efninu sem fer á Snapchat yfir á aðra miðla? 
15.  Vísið þið fólki eitthvað yfir á aðra stafrænamiðla fyrirtækisins eins og vefsíðu, 

facebook eða annað? 
 

Hluti 5 – Mælingar og skráning 

16.  Mælið þið árangurinn af Snapchat sögunum?  
a.   Ef svo hvernig? 
b.   Er haldið skrá utanum mælingarnar? 

17.  Hlaðið þið niður sögunum í lok dags? 
18.  Horfið þið á söguna í lok dags? 

 

Hluti 6 - Framtíðin 

19.  Hvernig sjáið þið framtíðina fyrir ykkur á Snapchat?  
Er eitthvað sem þið mynduð vilja breyta eða fara nota meira en áður? Lína 
Birgita. 

20.  Ef þið væruð að ráðleggja einhverjum varðandi markaðsetningu á Snapchat 
hvað væri það helsta sem þið mynduð benda á ?  

21.  Eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri ? 
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DIKT FRÁ VIÐTALI VIÐ GERÐI HJÁ BLUSH 

Blush viðtal  

Tekið kl 18:10 þann 10.okt 2016 

Viðmælandi Gréta Huld Arinbjarnardóttir (G) 

Umræðustjóri: Arnór Fannar Reynisson (A) 

 

A: Hvernær byrjuðuð þið fyrst að nota Snapchat 

G: Fyrir ári síðan.. 

A: Ný byrjuð 

G: Já.. eða nýbyrjuð, mér finnst þetta vera ógeðslega langur tími. Það er svona rúmlega 

ár og tveir mánuðir. Og við vorum tiltölulega fyrsta fyrirtækið sem fór að nota snapchat 

fyrir utan kannski Nova. Við vorum svona eitt af fyrstu fyrirtækjunum allavega. 

A: Mér finnst eins og ég sé búinn að sjá ykkur lengi og heyra af ykkur lengi. 

G: já sko fyrirtækið sjálft er 5 ára. Ég stofnaði fyrirtækið fyrir 5 árum en Snapchatið 

byrjaði fyrir ári síðan. 

A: Veistu hvað þú ert með marga fylgjendur? 

G: Sko samkvæmt svona View-onum fyrir aftan þá er ég vanalega í kringum XX. Þetta 

rokkar rosalega. Og það er rosa misjanft. Og svo í gær þá var ég bara í taugaáfalli því 

það var bara X og var bara OMG það hata mig bara allir núna enþá hérna Snapchat 

crassaði í gær. Það hrundi serverinn hjá Snapchat og var bara out í nokkra klukkutíma 

og eitthvað gerðist. Svo í dag reifs sig þetta upp aftur. 

A: Gerðir þú eitthvað sérstakt til að byggja upp þessa fylgjendur? 

G: Já.. ég hérna notaði alla mína svona contact aðila í fjölmiðlum til að koma þessu 

áfram og svo var ég auðvitað með gjafaleiki og eitthvað svona þú veist til þess að hérna 

Spread the romour. En í dag er ég ekki að gera neitt. Ég held að ég sé búinn að ná að 

metta svoldið markaðinn en það er auðvitað alltaf gott að minna á sig en ég er ekki að 
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reyna það svona markvist eins og ég var í upphafi að vinna við að dreyfa snapchatinu 

mínu. 

A: Varstu að nota hina miðlana sem þú ert með eins og Facebook, ertu með 

instragram þá líka? 

G: Já við erum með Instragram en við stofnuðum það eftir Snapchat. Nei við erum rosa 

léleg á instragram. Facebook er svoldið erfitt þegar kemur að kynlífstækjum. Út af því 

að við meigum ekki auglýsa á facebook og við meigum ekki, getum ekki verið að boosta 

pósta, þannig það er í rauninni ekkert sem við getum gert þar.  En að sjálfsögðu minnum 

við á okkur á facebook og notum facebook til að gera facebook leiki og eitthvað svona 

like, deila eitthvað.. þetta leiðinlega sem allir hata. 

A: Við erum búin að fara í gegnum hvernig þið komið Snapchat aðgangnum á 

framfæri í dag( enginn áhersla í dag ) 

A: Afhverju kýstu að nota Snapchat? 

G: Fyrir mér er þetta bara frábær leið til að markaðsetja, og ég er tildæmis sjálf verið 

að segja fólki að þetta er leið til að ná til viðskiptavinarins með óskipta athygli. Því fólk 

situr oftast og starir á síman sinn og þetta er oftast þegar þú ert á klósetinu eða liggur 

upp í rúm. Þú veist.. þetta er svoldið fílingurinn. Og þú kemur miklu meiri skilaboðum 

til skila heldur en ef þú ert að kaupa blaðaauglýsingu þar sem þú er með mynd af einni 

vöru og stendur besta vara í heimi. Skiluru eða eitthvað..  En þarna get ég útskýrt og 

get tjáð tilfinningar. Fólk sér miklu dýpra einhvernveginn. Eins og ef ég er að fá einhvað 

tæki sem er geggjað þá skynjar það frá mér. Og það trúir því og það kaupir það. Þannig 

mér finnst einhvernveginn salan skila sér miklu betur í gegnun Snapchat heldur en 

nokkurn annan miðil sem ég hef prófað. 

A: Þú talar um að þú mættir ekki auglýsa á Facebook, Getið þið ekki búið til 

einhver video þar sem þið eruð að kynna vörunar, er það bannað? 

G: Það er rosa takmarkað... Ég lendi ofboðslega mikið í því að það er verið að reporta 

pósta frá mér. Það er kannski bara linkur á heimasíðuna mína og alveg saklaus mynd 

og ekkert kynferðislegt í texta eða neitt svoleiðis en það er rosalega mikið Reportað. 

Þannig ég er alltaf að fá viðvaranir og ég get nátturlega ekki Boostað neitt. Það er búið 

að loka bara alveg á það. Og enginn sem er tengiliður við facebook síðuna getur 
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Boostað lengur, það er bara búið að loka. Það var hægt í upphafi ef ég hefði gert þig að 

tengilið þá gast þú boostað en ekki ég á mínu nafni. Ég er búinn að prufa gera nýja 

Facebook síðu, ég er búinn að prufa allt.  

A: þetta er kannski bara búið að ýtta þér inn á Snapchatið að nota það: 

G: Já kannski svona tæknilega séð  og bara over all allstaðar í Evrópu, því nú erum við 

líka með fyrirtæki í Evrópu þá að þá er bara rosalega erfitt að auglýsa kynlífstæki. 

Google er líka með rosa strangar reglur á þessu þannig það er rosalega takmörkuð leið 

þar sem hægt er að auglýsa erótískar vörur. Þannig við þurfum að finna einhverja leið 

og Snapchat er enþá opið. 

A: Og virkar vel? 

G: Já það virkar fyrir okkur J 

A: Þú komst þarna inn á að þú finnur mikinn árangur af þessari markaðsetningu.. 

G: Já 

A: Þú sért það bara í sölutölum og hvað heimsóknum á síðunu eða hvað ? 

G: Já á allavega í rauninni, bæði heimsóknir á síðunu ef ég tala um einverja nýja vöru 

eða bendi fólki á síðunu þá eykst salan er trafíkin gríðarlega. Aðrir tildæmis bara svo 

dæmi sé tekið þá Netgíró.  Ég minnist einstaka sinnum á Netgíró á síðunni minni og 

þeir finna fyrir aukinni notkun hjá sér, ekki bara á mínum miðli heldur á öðrum 

vefverslunum líka. Á þeim degi sem ég minnist á. Þetta er alveg bara, Við erum að tala 

um svaka sveiflur í tölunum. Þannig það er alveg til mælanlegur árangur á sölu hvernig 

það er að aukast. 

A: Þannig það er alveg augljós tenging þarna á milli? 

G: Algjörlega, bara svart á hvítu. Og líka bara fyrir utan okkar árangur heldur líka bara 

hjá öðrum sem tengjast Snapchatinu mínu í rauninni og bara annara manna 

Snapchöttum.  

A: Ertu með einhver fyrirframkveðið hvernig þú byggir upp söguna, hvað þú ert 

að fara segja eða hvað þú ætlar að ná með tiltekinni sögu? 
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G: Já ég reyni oftast að plana það en það fer algjörlega í hina áttina. Oftast það sem er 

óplanað kemur best út. En að sjálfsögðu ákveð ég að á morgun ætla ég að sýna þetta 

tæki, eða tala um þetta. En ég hef hamið mér það, að fyrst var ég alltaf að lofa sko. Á 

morgun tala ég um grindabotns kúlur og fer yfir grindabotnskúlur. Og svo átti ég bara 

óþekkan krakka og það gafst bara enginn tími í það að tala um grindabotnskúlur í dag. 

Þannig þá er fólk farið að bíða, spyrja hvenær ég ætla að gera það. Þannig ég tala bara 

aldrei fyrirfram um hvað ég ætla að tala um. Þannig það er svona eina reglan mín. Aldrei 

búin að búa til neinar væntingar. Eins og með Facebook live streamið sem hrundi allt 

bara OMG afhverju gerði ég þetta! Ég á að vita betur og ekki lofa kúnnunum neinu. 

Það bara einhvernveginn fer alltaf á annan veg.  

A: Það getur gert það J 

A: Ertu með einhvern sérstakan stíl á hvernig þú segir söguna, Ertu eitthvað að 

hugsa um það þegar þú ert að gera þetta, gerir þú þetta alltaf eins eða hvað? 

G: Nei.. eini stíllinn minn er bara sá að vera einlæg og vera honest. Og ég nota aldrei 

filtera. Það fer ekkert meira í taugarnar á mér en beauty bloggarar sem eru að sýna sig 

ómálaðar með beauty filter. Ég bara skil þetta ekki “ ég ætla sýna ykkur face rotinuna 

mína, svona er ég ómáluð” með kórónuna fyrir ofan hausinn... Mér finnst það onreal 

og ég kem alltaf bara til dyrana eins og ég er klædd. Og er ekkert eitthvað að þykjast 

vera eitthvað annað. Það er kannski bara svona stíllinn minn.  

A: Það virkar vel á Snapchat.  

G: Já 

A: Fólk vill hreinskilni og.. raunveruleika. 

G: Ég held það, já. Svo held ég einnig líka bara í mínum bransa.. að ég er kona.. í herra 

bransa í rauninni. Ég er bara ein af fáum konum í heiminum sem stjórnar fyrirtæki sem 

selur kynlífstæki... og ef ég væri alltaf eitthvað svona að.. upp stríluð með gevi augnhár 

og eitthvað svona.. þá væri mér tekið minna alvara og þá væri ég að fá fleirri 

perraskilaboð og væri að fá fleirri neikvæða athygli sem ég er ekkert að sækjast eftir. 

Þannig ég áhvað bara strax að ég ætlaði ekki að vera sæta stelpan á Snapchat, ég ætlaði 

að vera klára stelpan á Snapchat. Það var svona pínu Mottoið... Af því ég var ekki að 

sækjast í þá athygli “ æ þú ert svo sæt!” 
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A: Þú ert ekkert að byrja sögurnar, .. þú varst að tala um að þú vildir ekki segja 

fólki fram í tíman hvað er að koma. En segir þú í byrjun dagsins hvað þú ert að 

fara gera eða hvað? 

G: Nei 

A: Það bara kemur svona..  

G: Ég segi kannski oft “ ég var að fá nýjar vörur og ætla sýna ykkur þær fljótlega” 

kannski eitthvað svona. En ég reyni að ákveða aldrei fyrirfram. Það er einhvern veginn 

þannig.. Snapchat er ekki full vinna fyrir mig. Þá er ég ekki að skipuleggja fyrifram því 

ég veit ekki hvað dagurinn fer í, ég þarf kannski að enda daginn á að lenda í einhverjum 

hundleiðinlegum símtölum við einhvað fluttningsfyrirtæki eða eitthvað.. og þá kemst 

ég bara ekki í það ( að snappa )  

A: Þú svaraðir eiginlega næstu spurningu sem var ertu með eitthvað birtingaplan..  

G: Birtingaplanið mitt er að því leitinu til bara að reyna birta eitthvað á hverjum einasta 

degi. Og reyna dreifa því yfir daginn í stað þess að henda öllu inn á sama tíma. Það 

gefur betra View, þú færð fleirri view á þau story sem þú ert að birta jafn og þétt yfir 

daginn heldur en ef þú ert að henda inn einu sinni á sólahring. Og svo stundum svelti 

ég viðskiptavini mína aðeins. Af því að þá eru þau svona “hey blush.is bíddu.. ég er 

ekki búinn að sjá neitt frá henni í 3 daga.” 

A: ég einmitt kíkti inn í dag og sá að það var ekkert komið í dag frá þér og fannst 

það óvenjulegt þegar ég sá það. 

G: Já.. það var kannski óplanað.. það var bara mikið að gera og ég er bara í fyrsta skiptið 

að setjast niður núna. Það kemur inn á eftir þú þarft ekkert að örvænta. Ég er að fara á 

einhverja opnun ..  

A: Ég fylgist reyndar ekkert alltaf með öllu streyminu bara sjá hverjir koma inn 

og eitthvað svona..  

G: já.. 

A: En það var gaman að sjá þetta.. það er gott einmitt að taka pásur inn á milli.. 

held ég..  
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G: Já..  

A: Þú segir á hverjum einasta degi.. helst þá ertu búinn að svara spurningunni um 

hversu oft í viku...  

A:  Þú varst ekki með neina áhveðna dagskrá 

G: nei... 

A: það kemur bara eins og vörurnar flæða og spurnarnar koma..  

G: Já..  

A: Ertu með einhverjar aðferðir sem þú notar frekar en aðrar, tilboð eða sýna 

vörunar.. eða? 

G: Ég hef sjálft svo ótrúlega sterkar skoðanir á því, ég þoli ekki þegar fólk er að auglýsa 

önnur fyrirtæki og það eru endalausir afsláttar kóðar og “taktu screenshot af þessu og 

hinu”. Málið er bara að tilgangurinn með þessu að fyrir mig til að sjá virknina á mínu 

Snapchatti þá þarf ég að fá fólk til að taka action og biðja það um að.. Sko ég sé alveg 

hversu margir eru að horfa en hversu margir eru það sem skippa bara yfir allt storiyið 

mitt.. ÉG veit það ekki..  

Að til þess að fá pínu innsín inn í það að þá bið ég fólk “taktu screenshot ef þú hefur 

áhuga á þessu” eða taktu screenshot og láttu mig vita hvað þér finnst.. til að fá pínu 

feedback. Þannig ég reyni yfir höfuð að að vera ekki í... ég hef gert það nokkrum sinnum 

áður að vera með eitthvað svona sýndu þetta hérna screenshot og þú færð 10% afslátt 

og ég auglýsi alveg tilboð á vörunum mínum og svona . Nei veistu það er ekkert sérstakt 

plan á þessu. 

A: Af því þú minntist á afsláttarkódana, hvernig finnst þér það virka 

G: Sjúklega vel. 

A: Fólk er bæði að koma í búðina og nota þetta á netverslun? 

G: Já, þetta er bara fáranlegt og ég hef alltaf bara gert það frá upphafi að við gefum 

aldrei meira en 10% afslátt, “brjáluð útsala, 10% afsláttur af öllu” Ég hef aldrei verið 

að gefa eitthvað svona meira en það nema ef það séu einhver gölluð eintök eða vara 

sem er hætt í sölu eða eitthvað svoleiðis. Og ég held að fólk viti það orðið að 10% 
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afsláttur er það mesta sem það vær.. þannig þegar ég set inn 10% afslátt þá verður allt 

geðveikt. Eins og um daginn þegar það komu jóladagatöl, paradagatöl 

A: já ég sá þig tala um það en missti af byrjuninni þannig ég veit ekkert hvað þú 

varst að tala um. 

G: 24 litli pokar með litlum gjöfum fyrir hvern dag. Og ég pantaði XX stk af því að ég 

held það myndi aldrei seljast en það endaði með að seljast XX. Og þarna bara af því að 

ég talaði um þetta á Snapchat og ég greinilega hitti á einhvern svona punkt hjá fólki 

þegar ég segi “þetta er frábær leið til að creata cemestry á milli para”. Þarna ertu bara 

kominn með svona alone time með makanum þínum og svo er auðvitað gaman þegar 

það er verið að prófa það sem er í pokanum. Það vilja allir bæta kynlífið sitt og það 

vilja allir búa til meira cemestry með makanum sínum. OG þegar fólk heyrir alone time 

þegar börnin eru sofnuð þá bara OMG já takk.. Og þarna kom bara einhver sprengja.  

A: 24 hugmyndir... það er nógu erfitt að velja hvað á að vera í matinn..  

G: NÁKVÆMLEGA..  og þarna er ég bara búinn að búa til 24 daga af gleði og allir 

verða hamingjusamir.  

A: Sniðugt.. 

A: Ertu með einhverja stefum hvernig sögurnar eiga að vera uppbyggðar eins og 

til dæmis hversu mörg snöpp þú vilt hafa, þú talaðir um að þú dreyfir þeim yfir 

daginn.. það er viss uppbygging 

G: Mitt markmið er að hafa ekki of löng story, ég veit að max er 2-3 mín annars verður 

fólk orðið leitt á þessu og ég reyni að gera þetta ekki þannig ég sé að endur taka sama 

hlutinn aftur og aftur. Maður tekur stundum eftir því “ ég var að fá hérna marskara, og 

markarinn sem ég fékk, og þegar ég fékk maskaran” Og fólk verður bara alveg .. oOhh.. 

ég veit þú fékkst marskara.   Þannig ég reyni að hafa þetta rosa hnitmiðað og stutt en 

stundum koma story eins og þar sem ég fór að grenja og þá er þetta allt bara eitthvað 

ógeðslega langt og eitthvað.. en  in a way þá eru sumir sem fíla þetta og sumir bara vilja 

eyða kvöldinu sínu í að horfa á þetta og hlusta á mig röfla og grenja. Og svona að fara 

gráta á snapchat.. þú auðvitað býrð þetta ekkert til eða leikur þetta ekki. En þetta hefur 

gerst einu sinni áður og í bæði skiptinn þá verður einhvern veginn trufluð umfjöllun um 

þetta, þetta kemur inn á beautytips og mæðratips, fólk er að benda fólki á.. “ertu búinn 
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að sjá blush snappið. Fólk er að senda mér myndir af sér grátandi með mér. En þetta er 

súrealístk.  Ég held að fólk trúi því ekki alveg að ég er besta vinkona margra. Sumir líta 

þannig á þetta, horfa á mig allan daginn og þeir eru bara “ mér líður eins og þú sért 

vinkona mín” og þeir finna til með mér þegar ég er sorgmædd eða eitthvað svona. 

Þannig þetta er svo absrút heimur. Ég tek það fram að þetta er allt 16-18, tvítugar 

stelpur. Yngri kynslóðið sem er svona ótrúlega involved í þessu. En yfir höfuð þá reyni 

ég að hafa þetta stutt og hnitmiðað og vera ekki að gefa of mikið í einu... maður finnur 

þá alveg að fólk er að detta út.. þú veist það hættir að horfa. 

A: Ég var einmitt að fylgjast með þér núna, því ég fylgist nú ekki með daglega 

G: Nei.. 

A: En ég sá alveg núna út af Facebook livestream þá var mjöög löng sagan hjá þér 

G: Sjúklega löng.. 

A: Og ég er ekki týpan sem nenni að fylgjast með, ( sýna með handahreyfingum 

að ég sé að skippa sögum) 

G: Já einmitt og fólk einmitt bíður eftir að aðstæðurnar breytist. Þú veist ef maður 

kemur í nýtt umhverfi. Ég geri það mjög oft. Ég var til dæmist þarna fyrst (Eldhús) og 

svo fór ég hingað(Sofa) og svo var ég kominn inn í svefnherbergi og svona. Og hérna 

þá hættir fólk að skippa.  

A: Og þú gerir þetta meðvitað að breyta... 

G: Meðvitað og ómeðvitað..  þetta kemur svona 

A: Þú ert búin að læra að þetta virkar 

G: Já svona í rauninni algjörlega. 

A: Ég las einmitt í einhverju, nú er ég búinn að lesa alveg milljón blogg um 

Snapchat  

G: Já 

A: þar las ég að maður á að husga um hvað er á bólunni, síðustu bólunni þegar þú 

kíkir á söguna.. EF það er andlit eða eitthvað áhugavert í staðinn fyrir munstur 
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eða eitthvað...( bendi á efni í sófa) 

G: Sófi..  

A: Þá er líklegra að fólk ýtti á söguna.. Þannig að hugsa um hvernig þú skilur 

snappið eftir..   

G: Sama,.. ég las líka rannsókn á þessu ef það er texti í síðustu bólu að þá klikkar fólk 

frekar.. “hvað er hún að skrifa okkur.. er þetta afsláttarkóði” Það eru rosa margir sem 

hugsa svona..Og einmitt sérstaklega  ef það er stór texti t.d. bara AFS.. þá heldur það 

kannski “ Ahh. Afsláttur... “  

A: svona litlir detailar..  

G: Þetta er útpælt.. án þess að vera kannski alveg útpælt. Þetta myndi aldrei ganga ef 

maður væri ekki að leggja metnað í þetta.. en ég finn það samt að ég legg miklu minni 

metnað í þetta i dag heldur en ég gerði fyrir ári síðan. Ég er orðin rosalega þreytt á þessu 

og ég er oft alveg æææ .. en þetta er það sem býr til peningana...  

A: Hefur ekkert verið að láta einhvern annan taka yfir reikninginn.. eða hvernig..  

G: Ég hef prófað það nokkrum sinnum.. og mér sjálfri hefur bara ekki fundist það ganga 

og mér finnst líka bara.. Fólk er svo ótrúlega dónalegt( fylgjendur) og ég vill eiginlega 

ekki leggja það á aðra að.. það var stelpa hjá mér sem tók yfir snapchattinu mínu í tvo 

daga á meðan ég var í sumafríi í tvo daga.. og skilaboðin sem hún fékk var bara “hvar 

er Gerður.. við viljum ekki horfa á þig. “ Þetta er svo fáranlegt og það er ekki það að ég 

sé að segja að fólk sé svona ótrúlega hrifið af mér eða eitthvað.. það bara spyr svona og 

fólk sem er kannski ekki vant því að fá svona áreiti að  það bara “þau vilja bara þig... “ 

þannig þau vilja bara ekki vera með.  Það er fullt af fólki sem vill horfa á einhvern 

annan en þau segja ekki neitt.  

A: Það er auðvitað erfitt þegar þú ert orðinn talsmanneskjan fyrir þessa ráðs.. 

G: Ég held að það sé öðruvísi eins og með Nova snappið eða fyrirtækja snöpp sem hafa 

bara verið þekkt fyrir að vera skipta á milli snappara. Og svo finnst mér líka bara oft 

erfitt að horfa á aðra koma skilaboðunum til skila.. ég bara. “ohh. Ég hefði gert þetta 

öðruvísi” Bara ekki vera með beauty filter.. eða eitthvað svona J 
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A: En þegar þú hefur látið einhvern taka yfir reikninginn, hefur þú ekki verið að 

gefa þeim neinar leiðbeiningar um hvernig þú vilt að þau geri þetta? 

G: Ég vill ekkert vera segja við fólk.. “ertu kannski til í að sleppa beauty filternum.. “ 

Þú ert alveg nógu sæt.. þú þarft ekki að vera með filter.. eða viltu kannski sleppa því að 

vera svona væmin eða reyna vera svona sæt..  að því það er eðlilegt  þegar þú ert kominn 

fyrir framan myndavélina þá setur þú upp myndavéla svipinn. Og ef þú ert ekki vanur 

að gera þetta dagsdaglega að þá ertu nátturulega alltaf hérna.. það verður svoldið 

gevilegt.. verður ekki eðlilegt. 

A: Maður þarf að þjálfa þetta upp. 

G: já eða bara vera alveg sama.. þarf að byggja svoldið upp.. 

A: Þjálfa sig í að vera alveg sama. 

G: Já pínu þannig  

A: Getur lýst fyrir mér svona dæmigerðri sögu eins og þið eruð að gera..  

G: Langdreginn.. nei djók! Dæmigerð saga.. ég reyni oftast að creata.. segjum til dæmist 

ef við erum að koma út með nýja vöru þá legg ég mikið upp úr því að búa til fantasíu 

fyrir fólk. Þú veist, ef ég sýni bara “ Hérna er nýtt egg og það er frábært” þá kannski 

selst ekki neitt.. en ef ég útskýri fyrir fólki hvernig það getur notað það, í hvaða tilgangi, 

hvernig það mun koma til með að auka unaðinn og svona meira eitthvað svona.. því 

fólk þarf að láta mata sig svoldið og sérstaklega kannski með vörum sem það þekkir 

ekki og hefur ekki þekkingu á.. þannig ég reyni svoldið að creata fantasíu og löngun 

þannig fólki “ hey! Þetta gæti hentað mér.. “ 

A: Ég heyri að þú ert alveg á línunu sko.. það er rosalega mikið talað um núna.. 

ég er nátturulega í þessum skóla ( Bifröst)  

G: já.. 

A: að selja upplifun.. fólk vill ekki kaupa vörur og þú ert augljóslega að selja 

upplifun..  

G: Kláralega! Og það er markmiðið 

A: Með þessum lýsingum ertu búinn að breyta þessu í eitthvað.. 
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G:Upplifun! 

A: allt allt annað..   

G: Og líka bara eitthvað svona.. ég veit alveg hvaða punktar það eru sem.. hvaða 

vandamál það eru í samböndum..  það er kynlíf .. það er annar aðilinn vill meira heldur 

en hinn.. skortur á fullnæingu.. hann fær það of fljótt.. eitthvað svona.. Og ég kem 

svoldið bara inn á þessa punkta. “hér er typpahringu.. hann kemur í veg fyrir of brátt 

sáðlátt” og þá er fólk bara AH! JÁ!! Kaupi þetta! Viss hópur sem er að upplifa það. Og 

fólk sem er að upplifa of lítið kynlíf það kaupir hitt.  Ég sel upplifun.. algjörlega. 

A: Snild 

A: Ertu eitthvað að svara.. þú talaðir um að fólk er að responda á þig.. senda þér 

skilaboð.. ertu mikið að svara tilbaka. 

G: Já ég reyni að svara öllum og það er mesta vinnan við snapchat.. að svara öllum og 

vera kurteis og svara.. Ég læt rosa mikinn mettnaði í, ef einhver sendir mér skilaboð, 

“Sæll Siggi, takk fyrir skilaboðin, hér eru vörurnar  sem gætu hentað ykkur” og svo 

sendi ég linka og reyni að svara öllu og láta öllum finnast að þau séu mikilvæg og það 

sé tilgangu með skilaboðunm þeirra. Þrátt fyrir að fólk sé bara að  að segja “hahah þú 

ert svo fyndinn” þá svara ég “haha takk og gaman að geta glatt þig” í staðinn fyrir að 

segja bara “Takk”. 

A: Þú finnur að þetta hefur áhrif að svara.. 

G: já.. já.. mér persónulega finnst bara dónalegt ef ég væri að senda einhverjum eitthvað 

og hann myndi ekki responda á það.. Ef ég væri að spyrja út í eitthvað. Það er alveg 

visst skref að senda stórum snöppurum skilaboð og sumum finnst það bara asnalegt. Ég 

fæ til dæmist oft svona “ ég veit ekki hvort ég meigi senda þér hér.. ég var að spá í með 

eggið mitt.. “ þú veist eitthvað og maður finnur alveg að fólk á pínu erfitt með þetta en 

finnst þægilegra að senda í gegnum Snapchat því það er nafnlaust.. það er bara eitthvað 

J87 eitthvað..  

A: Þetta er líka mjög persónulegur miðill þannig samskipti eru mjög góð 

G: Já.. og jafnfram auðveldar heldur en tildæmist.. ég vill til dæmist að fólk sendi.. 

kannski ekki “ég get ekki pantað..” þá má fara á email.. en svona spurningar og svoleiðis 
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vill ég frekar að fólk sendi þarna en á emaili og það er miklu auðveldar að senda á 

snapchat.. bara einn takki og skrifa .. Email var auðvelt áður fyrr en í dag er þetta bara 

orðin flóknasta aðferðin til að reacha í fyrirtæki.. færð ekki svar strax.. sérð ekki hvort 

það sé búið að móttaka emailið þitt og alskonar svoleiðis. 

A: Ég las um eitt fyritæki.. svona snyrtilínu fyrirtæki.. og þau eru einmitt með eitt 

vinsælasta viðburðinn þeirra er Q&A á þriðjudögum. Þau söfnuðu spurningum 

fyrr um daginn.. á mánudögum eða eitthðvað. Og svöruðu svo á þriðjudögum, 

sýndu inn í versksmiðjur og hluti.. 

G: Já.. 

A: ert þú að nota eitthvað svona spurningar, ég hef heyrt þig biðja um svona hluti 

aðalega response um.. “viljið þið fá svona hluti.. “ 

G: Einmitt.. ég hef gert Q&A  það eru rosa misjanar spurnnigar sem maður fær.. hversu 

oft nennir fólk að hlusta á hvað ég er gömul og hvenær ég stofnaði Blush..  þannig að 

þeir sem eru búnir að vera lengstir verða rosa þreyttir “ í alvöru Q&A aftur. “ búin að 

heyra öll þessi svör áður..  af því það eru einhverjir nýjir að spyrja..  

Þannig ég hef ekki verið að gera eitthvað svona Q&A.. en ég spyr oft svona .. “Mynduð 

þið hafa áhuga á.. “ og “Hvernig finnst ykkur þessi box.. finnst ykkur þau flott. .látið 

mig vita.. “ og eitthvað svoleiðis 

A: Ef þú hefðir meiri tíma myndir þú hugsa um að hafa svona á einhverjum 

sérstökum degi eða.. alltaf fyrsta mánudegi í mánuði eða etthvað svona..  

G: Algjörlega, maður myndi auðvitað hafa dagskrá þannig fólk myndi læra inn á þetta 

og fólk myndi læra þækkja að á mánudögum er alltaf þessi dagskrá liður.. eins og ég 

var að hugsa um með live feed (Facebook live) að alltaf á fyrsta þriðjudegi í mánuði 

væri Live feed. 

Og það mun koma til með að vera þannig ( Vonandi) þegar þetta fer allt að ganga.. en 

svo er líka bara spurning um hvernig gengur live feedið.. er ég að fara fá fullt af 

einhverju unglingstrákum eitthvað “hvað er uppáhalds stelling..” eitthvað svona.. en ég 

þarf að figra mig áfram með það og hvort fólk komi til með að  reporta endalaust.  

A: það er auðvitað mjög nýr miðill ( Ný leið á miðlinum) .. svona þannig 
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G: Já algjörlega.. en vonandi.. það er stefnan.. einu sinni í mánuði að vera með live feed 

og þá getur fólk sem nennir ekki að horfa á Snapchat.. því ég finn eða finnst að 

snapchattið er farið að minnka. Mér finnst áhuginn á snapchat vera farinn að dofna.. á 

íslandi. Það var sjúkur áhugi fyrst.. en í dag finnst mér þetta frekar á leiðinni niður á 

við heldur en upp á við. Fólk er orðið þreytt á þessu stanslausa áreiti um að kaupa þetta 

og kaupa og hitt. Þetta er orðið innihaldslaust og ekkert nema umtal um “Hættið að 

senda mér ljót skilaboð” ..  

Umtalið er orðið mikið svona “já ég fæ vörur gefinst.. en ég elska þessar vörur” skiluru.. 

fólk er orðið svona.. jájá.. 

A: Fólk er líka farið að gera meiri kröfur um hvað þú ert að segja þarna inn held 

ég.. eins og þú sagðir það vill ekki láta auglýsa til sín..  

G: nei.. einmitt.. og fyrst þegar þetta byrjaði var fólk ekki alveg búið að fatta þetta .. 

eða þú veist ekki þannig..  En í dag er fólk bara orðið alveg bara í hvert einasta skipti 

sem ég segi eitthvað..  ég auglýsti einhverja fiskibúð um daginn og ég var bara jörðuð 

á beautytips.. því ég auglýsti einvherja fiskibúð.. þú veist.. bara í alvörunni..  

A: Þú sérð mikil viðbrögð.. nú er ég ekki með aðgang að beautytips.... 

G: Nei..  

A: held ég fái ekkki aðgang að því..   

A: En þú sérð mikil viðbröðg frá snöppunum þínum að það sé verið að spjalla um 

þau á öðrum miðlum.  

G: Yfir höfuð ef það er verið að spjalla um það þá er það jákvætt en þú veist það hefur 

komið fyrir tvisvar eða þrisvar að ég hef séð neikvæð ummæli en mínir aðdáendur 

bakka mig upp og bara “nei hún er frábær”  En það hafa alveg komið svona coment “ 

hvað er málið með það að kylífstækjaverslun er að auglýsa fiskibúð.. “ Ég skil alveg að 

það er enginn tengin þarna en ég fór bara í fiskibúð og maðurinn sem var að vinna þar 

var svo frábær og fór að segja mér söguna um hvenig hann stofnaði fyrirtæið og ég var 

bara “djöfull langar mig að hjápa þessum gaur. Afhverju ekki að hjápa honum eins og 

einhverju öðrum og þetta gekk rosalega vel en það eru alltaf einhverjri tveir sem þurfa 

að vera leiðinlegir.  

A: Það fylgir..  
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A: Ertu að endurnýtta eitthvað af efninu sem þú gerir á öðrum miðlum 

G: nei.. 

A: Núna ertu auðvitað í þessum vandræðum með facebook að meiga ekki pósta 

neinu..  

G: já.. og ég er svo tækniheft að í alvörunni kann það ekki einu sinni en það er ekkert 

mál að læra það 

A: hefur verið að hlaða eitthvað niður sögunum í lok dags eða.. ? 

G: voða takmarkað...  ég er ekki svoleiðis..  og svo eins og með filterana og skrifa 

eitthvað í missmunandi litum inn á myndirnar hjá mér eitthvað að ég bara get þetta bara 

ekki.. finnst þetta bara flókið.. eða þú veist ég er bara ekki þessi týpa. Spá eitthvað 

hvaða litir eru á stöfunum hjá mér og það tóni við emoji sem ég set við..  

A: Það er bara ekki.. þú.. það er flott að þetta skér sig aðeins í sundur 

A: þú ert auðvitað að vísa fólki eitthvað yfir á heimasíðuna með kódum og skoða 

vorurnar..  

Þannig þú ert að nýta þér það. Talaðir um að þú sért áhrif á því 

G: Auglósan.. Augljósann.. 

A: Góður kippur 

A: Með mælingarnar.. ertu eitthvað að skrá þetta niður? 

G: Ég er auðvitað með google analitics og Soterm og það er allt skrá þar niður.. og þar 

kíki ég bara yfir og netgíró allt hjá sér..  

A: ok.. en þú ert ekkert að punkta hjá þér að þetta tiltekna atriði sem þú gerðir 

þarna hefur þessi áhrif.. eða..  

G: ég man þetta nátturulega og veit hvað virkar.. ég veit alveg ef mig langar í sjúka sölu 

þá geri ég þetta en ef mig langar bara í að búa til meiri trafík.. eins og núna er ég ekki 

að biðja um sjúka sölu af því við erum en bara að vinna af okkur eftir dagatölin og ég 

vill ekki.. í raunini  er markmiðið núna að kynda undir jólin og jólagjafir þannig ég er 

svona að koma með nýjar vörur og sýna fólki.. .og svo kemur Black friday.. þá kemur 
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sprengja. 

og ég veit alveg hvað ég mun koma til með að gera á Snapchat fyrir Black friday. Og 

ég til dæmi 

A: Þú ert með þetta mest allt í hausnum.. ekkert að skrifa þetta niður..  

G: Já...skrifa ekki neitt niður og skipulegg ekki neitt.. hehe 

A: Horfir þú sjálf á sögurnar þínar? 

G: Endalaust.. ég horfi svo oft á sjálfan mig að þetta er hætt að vera eitthvað svona.. 

“ohh er þetta ég.. “ ég horfi á sögurnar mína kannski svona.. nokkrum sinnum á dag til 

að sjá heildar myndina á sögunni hvort það myndi ekki örugglega pottþétta samhengi 

og hvort það vanti eitt snapp inn á milli eða eitthvað svona.. þannig já.. mjög oft. 

A: Ég er einmitt sjálfur búinn að vera horfa á snöpp hjá öðrum og ég einmitt 

hugsaði. Mikið væri gott ef þessi myndi actualy horfa á snappið sitt.. klippist alltaf 

af í lokinn. Ég held það sé mjög gott að horfa á snöppinn annað slagið. Til að geta 

séð samhengið til dæmis  

G: Ég hélt að allir horfðu á storyin sýn.. líka tildæmis ef hljóðið er eitthvað bilað. Heldur 

óvart fyrir mækinn. Eins og fyrst var ég ekkert að spá í umhverfinu.. og er kannski 

ekkert í dag heldur að spá í því í detailum.. en ég passa mig núna alltaf  á því að 

lýsinginn sé rétt og það sé kannski ekki spot beint fyrir ofan mig sem gefur ljótar línur 

eða því fólki finnst þetta pirrandi.. Fólk horfir á þetta og bara “afhverju farðaði hún sig 

ekki betur.. afhverju er lokkur þarna bara..” þannig maður svona aðeins spáir í þessu. 

A: svona hlutir geta bara truflað..  

G: Einmitt 

A: Því minna sem trufla því betra.. 

G: En í staðinn fær ég oft feedback.. “ertu alltaf upp í rúmmi” eða ertu allaf í náttfötum. 

A: Hvernig sérðu framtíðina fyrir þér á Snapchat, þú talaðir um að þetta væri 

eitthvað farið að dala..? 

G: Ég held sko að Snapchat sé ekki búið, en ég myndi gefa þessu kannski ár í viðbót. 

Það kemur nýr miðill. Það er að breytast núna. Núna eru fyrirtæki farinn að nota 
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Livefeed á facebook til dæmis. Það er bara eðlilegt, það kom myspace og það kom 

facebook...  

En ég hugsa samt að við munum alltaf koma til með að vera opinber, eða ég mun koma 

til með að vera alltaf á svona opinberum miðlum og vera áberandi en kem til bara með 

að þróast í átt með hinum.. og prófa eitthvað nýtt.. fólki finnst nýtt spennandi. Og það 

vill hafa það þannig.  Og það eru allskonar hlutir sem ég er að skoða.. t.d. ef þessu yrði 

lokað í dag.. Snapchat og facebook.. hvað myndi ég gera þá? Ég er ekki með neinar 

leiðir til að ná til einstaklingsins.. er til dæmis ekki búinn að byggja upp massívan 

emaillista... mér finnst sjálfri sjúklega heillandi að fara út í svona símanúmera söfnum. 

Þar sem ég safna saman símanúmerum þar sem ég get náð til einstaklinga með smsum.. 

án þess að vera sammaþau.. en þá er ég bara með þennan gagnagrun.. ef að þess þarf..þá 

ég sendu út fjöldaskilaboð “hey downloadið þessu appi og fylgist með mér þar... “ 

þannig ég sé með svona safety net.. vantar það í dag. 

A: Þú safnar væntanlega einhverju í gegnum netsíðuna ykkar. 

G: Jú auðvitað erum við að safna þar og erum alveg með einhvern lista.. kannski XX 

manns.. en Open rate á emailum er 0. Bara fáranlegt hvað það er lítið..  þótt ég sé með 

headliner “ ekki missa af þessu” eða “þú verður að skoða” þá er það aldrei meira en 10 

eða 20% 

A: Það er einmitt verið að tala um að Snapchat sé að eldast..  Eldra fólk að koma 

inn. Og því meira eldra fólkinu sem kemur inn því meira ef yngra fólkinu fer...  

G: Það er alltaf þannig..  

A: Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta eða gera meira af sem þú ert að gera á 

snapchat núna? Gera eitthvað öðruvísi 

G: ég vildi óskað að ég hefði meiri metnað í þetta. Ég vildi alveg óskað þess að ég væri 

bara að teikna listaverk og fólk væri bara OMG hvað hún er klár.. En nei.. Over all.. 

nei.. ég vill bara halda áfram að vera ég sjálf og vera svoldið svona sýna. Raunverulegt 

líf. Það er í alvörunni bara drasl heima hjá mér, oftast ómáluð.. er máluð núna því ég er 

að fara í opnunarparty.. en ég vill bara að fólk sjái að ég sé bara eðlileg og að fólk getið 

relatað við mig. En ekki að “omg hún er svo focking fullkominn, ég hata hana!”  
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A: Svona óþolandi pía.  

G: Alltaf hreint hjá henni og alltaf fullkomin. 

A: Ef þú værir að ráðleggja einhverjum varðandi markaðsetningu á snapchat, 

hvað myndir þú raðléggja þeim.. 

G: Ekki nota beautyfilter hehe ég hata hann svo mikið.. Nei...  Ráðleggja af snapchat.. 

það væri klárlega bara að vera real.. vera samkvæmur sjálfum sér .. það þarf ekki alltaf 

allt að vera geggjað og geðveikt. Þú þarft heldur ekki að selja allt sem þér býðst.. mér 

bjóðast fríar vörur og fríi eitthvað endalaust.. og bara það nennir því enginn til lengdar.. 

ég veit ekki hvað ég myndi segja við viðkoandi. 

A: Þú ert búinn að lýsa þessu ágætlega.. bara að koma hreint fram og vera þú 

sjálfur. Það virkar 

G: og vera ekki að búa til eitthvða svona Glam life.. ekki þykjast vera eitthvað .. því 

fólk mun sjá í gegnum það og þú munt ekki geta haldið því uppi endalaust. 

A: Ég einmitt heyrði athugasemdir frá einhverjum varðandi svona beauty 

snappara.. sem var með einhverjar vörur og sagði að þetta virkar fyrir alla.. .. það 

virkar ekkert fyrir allt.. svona hluti les fólk strax og hlustar ekkert meira á þetta  

G: Einmitt.. og þegar allar vörur eru bestu uppáhalds vörurnar sínar.. en svo líka.. ég 

gleymi oft hvað ég er búinn að segja og að sjálfsögðu er ég ekkert að sýna vörur á 

snapchat sem ég fýla ekki eða vill ekki eða finnst leiðnlegar.. þannig ég sýni þær minna. 

Ósálfrátt verður snapchat storið mitt “ohh þið verið að prófa þessa vöru hún er geggjuð” 

A: Ég sá samt frá þér í Snappi núna rétt fyrir viðtalið þar sem þú varst að kynna 

paratækið þá varstu einmitt að highlighta ódýrari vöru fram yfir dýrari vöru.. 

sem er mjög óvanalegt.. og mér fannst gefa þér meiri trúverðuleika.. í staðinn fyrir 

að vera pusha einhverju sem er dýrar.. þú sýndir kostina af báðum en fannst mjög 

athyglisvert að sjá þetta. 

G: það er ekkert leiðinlegra að selja vöru og fá hana svo í bakið aftur.. þannig ég er 

alltaf alveg hrein með það.. og ef fólk er að spyja mig um hvað það á að taka.. þá spyr 

ég fýlaru þetta og þetta og þetta.. og les úr því og leiðbeini hvað þarf að kaupa. Oftast 

er það kannski ódýrasta varan í búðinni. En þá fæ ég líka ánægðan kúnna  sem er líklegri 

til að koma aftur..  
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A: Maður þarf að selja fyrir næstu sölu 

G: og líka bara út af reputaionuninu..  

A: er eittthvað annað sem þú myndir vilja koma á framfæri varðandi Snapchat? 

G: nei... Þetta er ógeðslega mikil vinna og sjúklega mikið álag.. og það er ótrúlega 

skrítið að verða allt í einu fræg á einnu nóttu.... eins og ég var að tala um daginn.. það 

vissi enginn hver ég var.. og svo allt í einu varð ég..    

A: Heimsfræg á íslandi..  

G. já. J 
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DIKT FRÁ VIÐTALI VIÐ RÖGNU HJÁ DALE CARNEGIE 

Dale viðtal  

Tekið kl 14:10 þann 15.okt 2016 

Viðmælandi Ragna Klara Magnúsdóttir (R) 

Umræðustjóri: Arnór Fannar Reynisson (A) 

 

Orðalisti 

Snapchat = SC 

 

A: Hvenær byrjuðuð þið að nota snapchat? 

R: Heyrðu við byrjuðum í raun og veru ekkert að nota það eitthvað af ráði fyrr en núna 

í sumar. Þannig þó að aðgangurinn hafi verið stofnaður fyrir einhverju síðan sem ég  er 

ekki alveg með á hrein hvenær var gert. Örugglega í fyrra.. þá byrjuðum við ekkert að 

vera virkir notendur fyrr en núna í Júní. 

A: Glænýtt 

R: Já.. þetta er bara mjög skemmtilegt. Gaman að prófa eitthvað svona nýtt og fara út 

eitthvað svona sem er algjör tilraun hjá okkur sko. 

A: Veistu hvað þú ert með marga fylgjendur? 

R: Við höfum verið með mest í kringum XX.  

A: Voruð þið að gera eitthvað sérstakt til að ná í fylgjendur 

R: Nei… í raun og veru höfum við ekki gert neitt svona.. ekkert svakalega mikið til 

þess að.. Bíddu viltu hinkra eina.. ég nefnilega er að reyna finna.. ég var búinn að svara 

öllum spurningunum þínum skriflega. Og á að vera með þetta hér fyrir framan mig.. Ég 

ætla reyna finna þetta áður en við höldum áfram.. Nei ég ætla reyna svara hérna á meðan 

ég era ð leita. 
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Í raun og veru gerðum við ekkert sérstakt. Við erum bara búin að vera setja þetta inn á 

facebook síðuna.  

Við höfum verið að setja þetta inn á svoan grouper sem flestir þjálfarar eru með bara 

svona til að í raun og veru að benda þessum sem nú þegar dale fólki á Snapchattið.  

Flestir þjálfarar eru með facebook grúbbur þegar þeir eru með námskeði þar sem allir 

þáttakendur eru inni.  

Þannig við erum bara að deila þessu á facebook. Á völdum vetvangi.  

Og svo settum við þetta meðal annars inn í Stóra grúbbu sem heitir aðstoðarmaður.  

Og þar inni eru bara dale þátttakendur… fyrrverandi dale þátttakendur sem eru að bjóða 

sig fram sem aðstoðarmenn. Og aðstoðarmennirnir fengur í raun og veru tækifæri til 

spreyta sig í smá svona samkeppni.. þá í rauninni snérista það um á milli 

aðstoðarmannana hver náði í flesta vini, en svo varð ekkert úr því.Þetta var eiginlega 

meira svona.. gerum þetta öll saman og svo valdi ég bara hvaða snappari var 

skemmtilegastur að okkar maður. Við voru bara nokkrir þjálfararnir í þessu og sá sem 

fékk viðurkenninguna. Hann gat valið sér námskeið hér að eigin vali. Þannig að koma 

aftur. Og þannig byrjaði þetta.  

Svo erum við með sko þrjá þjálfara innbirgðis sem eru með marga fylgjendur.  

Við erum með Silviu Briem, hún er bæði búin að vera með blogg. Hún er með 

heimasíðu sem heitir feme.is hún er líka með marka á snapchat sem eru bara að fylgja 

henni. Hún sá um snappið og í raun og veru benti svo á það á sinni síðu.  

Svo er það hann Ólafur þór Jóelsson sem sér um gametv snappið og sér um Gametv.. 

hann gerði það sama. Og það var svoldið þannig sem við fengum en fleirri.  

En það sem við höfum í raun og veru orðið vör við er að það bætast við og svo detta ú 

rog það bætist við. Þannig það varð aldrei neinn springing hjá okkur. Og hefur enþá 

ekki orðið allavega. 

A: Það kemur örugglega 

R: Já.. vonandi J 
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A: Þú ert eiginlega komin inn á næstu spurning, hvernig komið þið ykkur á 

framfæri í dag.. þið eruð semsagt að nota aðra miðla sem þið hafið aðgang að og 

svo samstarfsaðila eins og .. 

R: Já.. já .. já.. akkurat.. þetta er spuring 3 hérna.. Við höfum svona verið með þetta 

svona.. ef fólk era ð koma inn til okkar í kynningartíma þá höfum við verið með glæru 

sem sýnir bara Dale er á snappinu og facebook og svona bara samfélagsmiðla glæra. 

Þannig það er líka.. auðvitað eru alltaf einhverjir sem koma hingað inn. Við erum en að 

vinna í að búa til svona mynd sem hangir upp á vegg fyrir alla sem koma inn til okkar. 

En við höfum ekkert verið að auglýsa þetta neitt sérstaklega.  

A: Eruð þið að nota Snapkóðan sjálfann.. gula merkið með punktunum 

R: Já.. við erum að nota hann. Hann er á glærunni og það er eitthvað sem ég setti inn í 

grúbburnar og inn á facebook og svona. Við erum með svona like síðu fyrir fyrirtækið 

A: Og finnið þið alveg fyrir árangri af því að nota snapchat? 

R: Já.. ég myndi segja það að það sem hefur verið að gerasst er það að fólk era ð spyrja 

spurning og koma með athugasemndir.. það myndast ákveðin samtöl á milli 

áhugasamra og þess aðila sem sér um snappið. Þannig já ég myndi segja að þetta væri 

bara rosalega góð viðbót við þá þjónustu sem við erum að bjóða upp á. Við erum nú 

þegar alltaf með kynningartíma sem fólk getur komið og kynnt sér námskeiðin og þá er 

þjálfari á staðinum sem svarar spurningum. Og við erum auðvitað með skrifstofu sem 

við erum að taka á móti símtölum sem fólk getur hringt inn. Þannig þetta er í raun bara 

viðbót við það.  

Og við höfum fundið fyrir því að sérstaklega ungt fólk þorir að spyrja erfiðra spurning. 

A: Þarna inni 

R: Já.. eitthvað sem kannski tengist þunglyndi. .kvíða.. eitthvað svona sem fólk er að 

baksla með.. 

A: Viðkvæmari málefni? 

R: Já viðkvæmari málefni og  í raun og veru það sem við höfum verið að gera … þeir 

sem sjá um snappið okkar eru aðstoðarmenn og þurfa að vanda sig svakalega vel við 

að svara spurningum og sinna þessu.  



 

 75 

Þannig það er regla hjá okkur að þeir verða að beina mjög erfiðum spurningum áfram 

til þjálfara eða til mín.  

Og svo höfum við fengið eina skráningu bara beint afleiðing af snappinu. Það er bara 

manneskja sem hringdi inn daginn eftir og skráði sig á námskeið 

A: Eruð þið með einhver fyrirfram áhveðin markið með sögunum? Byggja upp 

ímynd eða auka  traffic. 

R: Ímyndinn á að vera jákvæð, byggð á markmiðum dale Carnegie. Markmið Dale 

Carnegie eru Byggja upp sjálfstraust, auka samskiptafærni, bæta viðhorfið og 

markmiða setning og margt annað. Og það er í raun og veru þau markmið sem eiga að 

vera grunnurinn að snappinu.  

Þannig það má enginn bara vera með snappið og bara eitthvað.. vera í einhverju partíi 

eða gera eitthvað svona sem við myndum ekki vilja neitt slíkt. Það á allt að vera svona 

mjög heilbrigt og jákvæt og sýna góðar fyrirmyndir.  

En í raun og veru höfum við ekki neina sérstaka svona” Þú átt að taka þetta fyrir “ eða 

ekkert ákveðið að þessi aðili þarf að tala um þetta eða eitthvað svoleiðs.  

Það er aðalega Snappararnir sjálfir sem setja sér markið “í dag ætla ég að taka þetta 

fyrir” og þau gera það svona í samvinnu við mig .  

Við gerum þetta ekki þannig að það sé eitthvað eitt upphaf eða einn endir eins og ég 

hef séð að sum fyrirtæki eru farin að gera. En ég meina það eru einhverjir sem hafa 

kannski nátturlega farið nálægt því. Og pælt í þessu. En ég hef ekki heyrt enþá að 

einhver sé svona að fyrirfram að skrifa niður eða eitthvað svoleiðis.. ég ef ekki séð það.  

A: Þú komst þarna aðeins inn á stílinn þannig við þurfum svo sem ekkert að fara 

yfir það..  

A: Ertu með eitthvað svona birtingarplan? T.d búin að ákveða fyrifram hvert það 

fer? 

R: Jájájá .. við erum í raun og veru með ákveðinn hóp sem að hefur sýnt þessu áhuga 

og við höfum verið ánægð með þessa aðila. Og þau hafa fengið leyfi til að halda áfram 

að sjá um snappið. Markmiðið er að snappa 3-4sinnum í viku og oftast ekki tvo daga í 

röð.. En.. það hefur ekki alveg alltaf tekst.. þannig svona markmiðið er 3-4 en verður 
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stundum ekki nema tvisvar í viku. Það eru einhverjir sem gleyma sér og einhver sem 

dettur út og gengur ekki upp fyrir þann aðila. Þannig að það er kannski bara allt í lagi 

að halda sig við þetta markmið og þá er alltaf einhver virkni.  

Og ég reyni að hafa semsagt alltaf strák og stelpu til skiptis.  

Og reyna að raka ekki of líkum einstaklingum semsagt í röð.. Auðvitað er þetta þannig 

að við erum með mjög ólíkan hóp en samt er þetta flest allt mjög ungt fólk. Ég er ekki 

með neinn af.. við myndum vilja hafa fleirri eldri sem eru þá.. en það hefur bara ekki 

fengist enþá. En ég held líka bara að snappið sé almennt mjög ungur miðill.  

Ég er með áætlun svona 2-3 mánuði fram í tíma.  

A: Það er ansi gott 

R: já… ég gerði núna svona 2 og hálfan mánuð.. af þetta er svo stór hópur sem er að 

sjá um snappið. Að þá er hver og einn með svona tvö til þrjú skipti.  

A: Varðandi aðferðirnar sem þið notið á Snapchat. Þið eruð nátturulega með þetta 

að láta ganga á milli starfsmanna… eða yfirtöku í rauninni. 

R: Já .. við erum í rauninni bara með það.. við erum ekki með einhver einn sem sér um 

snappið sko.. þannig við látum þetta ganga á milli.  

Við höfum svöldið svona verið að sýna bakvið tjöldin. Ég hef tekið upp bæði í 

kynningartíma og ég hef tekið upp inn í tímum hjá mér og þegar það er svona eftir tíma 

hefur maður séð. 

Nýlega gáfum við svona gjafabréf..  

og við kynnum alltaf kynningartímana okkar.. gerum það oft. 

 Og svona námskeið sem eru framundan.  

Einhverjir hafa tekið svona.. spurningar Q&A.  

A: Þannig þið eruð að taka góða blöndun bara 

R: Já mér sýnist svona flest allt ( af listanum ) vera þarna. Og það er framundan að 

okkur langar að hafa leik núna í desember.  
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Og við höfum líka verið að ræða þetta að… hvernig þú getur svona uppfært inn í 

storýið.. leyft öðrum að gera.. setja inn í storýið.. Þeir sem eru þá vinir.. en ég er ekki 

búinn að kynna mér það enþá J hvernig það er gert J 

A: þetta er líka alltaf að breytast..það er full vinna að elta snapchatið 

R: jájá.. ég meina.. ég er ekkert búin að updatea nýlega og ég var að fatta það að það er 

hægt að forwarda snappi.. ég var bara að læra það í gær. Ég þarf greinilega að fara 

updata eitthvað hjá mér. Skoða þessa fítusat. Ehhee maður verður að vera smá 

sérfræðingur eða allavega fylgjast mjög vel með ef maður ætlar að gera þetta flott. 

A: Nýtta þetta.. 

A: Hefur einhverja stefnu um hvernig þú vilt hafa sögurnar uppbyggðar? Hversu 

mörg snöpp í hverri sögu .. hvernig þið byrjið eða endið.. þú minntist aðeins á þá 

áðan að þið væruð svo sem ekkert að spá í því  

R: Nei þetta er ekkert svona byrjun miðja endir eins og ég hef séð hjá mörgum eins og 

Aroni mola og eitthvað svona..  

En ég hef samt lagt áherslu á það við mína snappara.. eða mitt fólk að ekki tala of lengi 

í einu..  

það er ein regla. Að vera ekki með rosalega mörg snöpp sem eru eins í röð. Þannig 

okkar snöp eru.. ÉG legg mikla áhersu á að þau séu fjölbreytt.  

Að það sé ekki bara endalaust af einhverjum myndum af einhverju öðru heldur sýna 

líka þig og þú sért að tala svona í bland við myndir. Þetta er eitthvað sem maður hefur 

séð hjá mörgum sem eru mikið að snappa. Þau eru bara svoldið svona eins og þetta sé 

opin dagbók. Og við erum í raun og veru.. viljum helst ekki vera í þeim stíl. Við viljum 

ekki vera þessi ráðgjöf eða með einhverjar upplýsingar eða segja eitthvað rosalega 

mikið. Heldur hafa þetta bara svoldið létta stutt og laggott og frekar að þetta sé svona… 

áhugavekjandi.. þannig fólk hugsi með sér..  “já.. þetta er kannski eitthvað sem ég ætti 

að kynna mér betur” en ekki að þú getur actuali fengið alla fræðsluna í gegnum Snappið. 

A: Getur lýst fyrir mér dæmigerðri sögu.. kannski eftir að það sé dæmigert þar 

sem það eru svo margir að gera þetta. 
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R: Mér finnst mjög algengt að fólk taki þetta alvarlega. Að byrja á morgnana og klára 

á kvödin. Fólk er svona mikið að tengja þetta við daglegt líf.. það sem það lærði á Dale.. 

hvernig það nýttist þeim í daglegu lífi. Margir eru að halda mjög fast í það að setja sér 

markmið og vinna eftir einhverri áætlun og þú veist ekki láta það stoppa sig þó svo 

eitthvað gangi ekki eins og það vilji að það gangi.  Þannig mér finnst þetta vera svoldið 

svona í anda markmiðanna okkar. Og það myndi ég bara segja að væri dæmigert og ég 

myndi vilja hafa það þannig.. En þú veist þetta er í raun og veru frjálst því Dale Carnegie 

námskeiðin eru svo mikið svona bara.. lífsþjálfun. Þjálfun í hvernig þú lifir lífinu þínu 

best og ert sem besta útgáfan af sjálfum þér. Og það er í raun og veru það sem væri þá 

dæmigert fyrir Snöppin okkar.. Að vera fyrirmyndir.  

A: Þú talaðir líka um að þetta væri svoldið svona samskipti.. til að tala við fólkið 

ykkar.. 

A: Eruð þið að svara öllum þeim sem senda tilbaka eða eruð þið með einhverja 

stefnu í kringum það? 

R: það er öllum svarað.. ef að aðstoðarmenn svara ekki þá er fyrirspurnum beint til mín 

eða ananra þjálfara.  

A: Eruð þið að endurnýtta eitthvað af efninu sem þið búið til.. eins og að download 

sögunum og pósta inn á facebook eða eitthvað svoleiðis. 

R: Nei við höfum ekki gert það… en við höfum sko… Vísað fólki yfir á aðra stafræna 

miðla.. það er spurning 15.. En við höfum ekki verið að taka snapchat og setja það inn 

á facebook heldur erum við bara meira að benda á facebook síðuna.  

A: Eruð þið eitthvað að mæla árangurinn af þessu, skrá niður hvernig viewin eru 

eða screenshot eða.. þessháttar 

R: Þetta er meira bara svona huglægt mat sko.. ég fylgist með þessu. Ég er sú eina sem 

fylgist með hversu mörg view hver og einn er að fá.  

Þannig að þeir sem ég sé að eru bara ekkert að fá mikið view eða hrynur mikið niður 

og er ekki að koma upp aftur í lokinn.. semsagt þar sem fólk í raunninni hættir að horfa.  

Að þá ræði ég bara frekar við viðkomandi og þú veist eða bið aðilan ekki um að taka 

það aftur. Þannig það er svona þú veist.. Flestir í raun og veru eru að hugsa þetta þannig 
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að þeir séu bara að reyna gera sitt besta.. en ég meina.. það eru bara sumir sem eru að 

kveikja meira í fólki en aðrir .. orða það þannig..  

A: Jájá.. þetta er ekkert fyrir alla 

R: Nei alls ekki.. 

A: Ertu eitthvað að hlaða niður sögunum í lok dagsins til að eiga 

R: Nei.. Nei.. við lítum á í raun og veru snapchat sem .. sko tilgangur snappsins era ð 

það er eithtvað bara komið og svo bara farið. Og í raun og veru er það bara svoldið gott 

við snappið líka.  Að það sem er bara komið inn þarf ekkert að dvelja lengur í því Og 

ég held svona oftast man fólk betur það sem því líkar vel við heldur en það sem því 

líkar illa við. Þannig við erum ekkert að velta vöngum yfir því þó svo eitthvað fari 

úrskeiðis á snappinu. Það er bara þannig og þetta ern þá bara svo mikil tilraun hjá okkur 

þó að við séum að nálgast þessa 1.000 fylgjendur. En við erum ekki að fara gera 

einhverja svona hluti eins og hlaða alltaf niður, klippa það, setja það eina mynd og 

henda því inn á facebook þannig og vekja þannig á því athygli.. þetta er ekki 

auglýsingamiðill per se.. fyrir okkur. 

A: Ert þú sjálf að horfa á sögurnar 

R: Já.. alltaf..  

A: Þá lærir maður. Alltaf gott að kíkja á þetta 

R: Já mér finnst bara svo mikilvægt að ég .. Ef maður ætlar á annað borða að vera með 

þetta.. þá þarf að vera einhver umsjónaraðili.. og mér finnst það vera svoldið svona. 

Mér þætti ekki skemmtilegt að fá að heyra það tveim dögum sienna “ æ vá sástu það 

sem einhver gerði” og ég bara algjörlega búin að missa af því. Þannig ég horfi alltaf á 

þetta. 

A: Hvernig sérðu framtíðina fyrir þér á Snapchat? 

R: Ég sé það fyrir mér þannig að bæði þáttakendur og aðstoðarmenn séu að nýtta miðilin 

jafnvel sjálir.. að fólk sem er í virkni á námskeiðinu að það fái að taka yfir snappið. Að 

þetta sé ekki eingöngu þeir sem eru búnir að fara á Dale.. heldur mögulega einhverjir 

þáttakendur leyfi okkur að fylgjast með því sem þau eru að gera í gegnum snappið. 
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A: Já.. það hljómar spennanid 

R: Ég held það gæti verið mjög spennandi fyrir þá sem að svona vilja vita meira og fá 

smá svona innsýn inn í hvernig þetta nýtist beint.  

Og framtíðn er þannig að við viljum gjarnan fá aðila sem að eru þá kannski fyrirfram 

vinsælir á snapchat eru með stóran fylgjenda hóp að þeir myndu nýtta sitt snap freakar 

til að segja frá námskeiðunum.  

Og við erum aðeins byrjuð að þreifa okkur áfram með það.  

A:Það er mjög vinsælt í dag að nota frægu snapparana í Samstarf.  

R: Já.. akkurat.. ég hef tekið eftir því og þetta er eitthvað sem mér finnst athyglisvert en 

auðviðtað verður þetta að vera.. við getum ekki verið hérna bara á fullu að reyna fá fólk 

inn sem er frægt á snapchat.. að vera koma inn á námskeið bara til þess eins að snappa 

um það 

A: Neinei… þetta þarf að tengjast auðvitað. 

R: það þarf eiginlega að vera þannig að maður þarf að grípa fólk og þú þarft grípa réttu 

aðilana í þetta. Þannig það sé þannig að fólk sé að fara á námskeið til að fá eitthvað útúr 

því ekki bara til að vera einhver gangadi auglýsing fyrir okkur sko. Þetta verður að vera 

einlægt.  

Það er alveg á hreinu og sérstaklega á Snapchat.. þar ertu bara.. þú getur ekkert verið 

fake þar. Ekki nema þú sért þá bara í einhverjum humor í einhverjum leikrænum 

atriðum. Þá geturu auvitað verið að feika eitthvað. EN þú veist fólk sem ætlar að nota 

þetta sem sinn miðil til að sýna og gefa af sér.. eins og til dæmis Lína Birgitta. Hún til 

dæmis er ein af þeim sem við höfum fengið til að snappa um okkur Af því að hún hefur 

tekið þátt í dale. Þannig það er svona.. við erum aðeins að þreyfa okkur áfram í því 

samstarfi. Svona bara sjá hvernig það virkar. 

A: Ef þið væruð að ráðleggja einhverjum varðandi markaðsetningu á snapchat.. 

er eitthvað svona sérstakt sem þið mynduð benda á? 

R: já.. mér finnst í raun og veru bara að fólk ætti bara ekkert að vera að pæla eitthavð 

rosalega mikið fyrifram hvernig það ætlar að gera þetta.  
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Þetta er svoldið bara eins og leir.. þú verður bara svoldið að setja hendurnar .. þú veist 

á kaf ofaní leirinn og bara byrja gera eitthvað. Og þreifa þig áfram með forritið.   

Þetta er ekki eitthvað sem þú getur bara fyrirfram fengið eitthvað handrit af og gert. 

Eftir handriti..  

þú verður einhvernveginn bara að prófa þig áfram og vera óhræddur við að gera mistök. 

ÉG meina.. þetta er rosa skemmtilegt og fyrir utan það að leyfa hverjum sem er.. oftast 

er það bara fólk sem þú sýst hafðir von á að myndi skara framúr á Snappinu.. er.. fólk 

kemur manni á óvart.  

A: Er eitthvað svona annað sem þú myndir vilja koma á framfæri? 

R: bara.. já ég meina bara ég held það sé bara þetta með að ekki hika, bara láta vaða.. 

prófa sig áfram.. gera hlutina það er aldrei að vita hvað snapchat æðið endist lengi. Við 

voru búin svo mikið búin að vera velta þessu fyrir okkur hvernig við ætluðum að gera 

þetta og hvort við ætluðum að vera með fyrirfram ákveðnar reglur og eitthvað svona.. 

Ég meina við pældum mikið í þessu áður en við forum afstað og svo bara á endanum 

sögðum við.. við ætlum bara að gera þetta.. Gerum þetta bara og sjáum til hvernig þetta 

kemur út.  

 

Og þá var bara fullt af hlutum sem við héldum við myndum ekki ráða við sem urðu svo 

bara ekkert málog svo komu upp einhver önnur mál sem við höfum ekki séð fyrir.  

 

Og ég er bara svo feginn við bara byrjuðum á þessu til að hafa gaman að þessu. Þetta 

gefur aukið vægi, aukið gildi.. fyrir þá sem vilja vera með í Dale Carnegie .. sem eru 

búin og vilja halda áfram. Við erum búin að gefa þeim svona aukið gildi. Og ég hefði 

ekki viljað sleppa þessu. Kannski bara eftir 2-3 ár þá er bara komið eitthvað nýtt forrit 

og Snapchat löngu gleymt.. maður veit aldrei. Þessi heimur breytist svo hratt.. og  

ég hvet bara alla til að hoppa um borð! Láta vaða 

GO for it! 
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DIKT FRÁ VIÐTALI VIÐ SÓLEY HJÁ ICEPHARMA 

Nike (Icepharma) viðtal  

Tekið kl 10:00 þann 14.okt 2016 

Viðmælandi Sóley Þórisdóttir (S) 

Umræðustjóri: Arnór Fannar Reynisson (A) 

 

Orðalisti 

Snapchat = SC 

 

A: Hvernær byrjuðuð þið að nota SC fyrstþ 

S: ágúst 2015 

A: Hvernig gengur? 

S: Vel, mjög vel. Þetta bara eykur söluna okkar stöðugt. Við látum eitthvað inn og það 

verður bara uppselt næstum sama dag sko. Svona ákveðnar vörur. Ekki svona basic, 

svona svart. Ég er að fara auglýsa skóna sem ég er í núna. Þeir komu á föstudaginn. 

Þeir seljast upp á eftir.. Ég skal lofa þér því. En það gengur bara mjög vel. 

A: Vitið þið hvað þið eruð með marga fylgjendur? 

S: Fólk sem horfir á þetta hjá okkur er svona XX en ég held við séum með fleirri. En 

svona daglega þegar við látum mynd þá er svona ca XX.  

A: það er alveg góður slatti 

S: Já.. 

A: Gerðuð þið eitthvað sérstakt til að byggja upp fylgjenda hópinn.. til að safna 

fylgjendum 

S: Við byrjuðum á að taka pepsídeildina. Strákar í Pepsídeildinni.. Erum með samning 

við KR og vorum með samning við Víking Reykjavík og fleirri lið. Þannig við báðum 
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þá að taka þetta fyrir okkur. Og þeir söfnuðu svoldið mörgum fylgjendum fyrir okkur. 

En annars höfum við bara verið að auglýsa á Instagram eða eitthvað svoleiðis. VIð 

höfum voða lítið gert sko. 

A: Eruð þið að nota eitthvað Snapkóðan, Logoið sjálft 

S: Nei.. eiginlega ekki. Byrjuðum að nota það núna bara. Ágúst núna. Létum það fram 

í búð. En annars ekki neitt sko. 

A: Er eitthvað sem þið eruð að gera í dag til að koma ykkur á framfæri? 

A: Ekkert svona markvist? 

S:  Nei.. Sko við erum alveg að fara gera það á næsta ári. Ég var semsagt bara ráðinn 

inn í þetta starf í mars. Þetta var ekk til.. Þannig að við erum svona eiginlega að figra 

okkur áfram hvernig við ætlum að gera þetta. En á næsta ári er komið svona 

markaðsbudget þannig við getum gert eitthvað með þetta. Þannig eins og er þá höfum 

við bara verið svoldið heppinn sko.  

A: Það er stundum svoleiðis 

A: Þú talaðir áðan um að þú finnur  árangur af þessu.. það er alveg augljós tenging 

þegar þið póstið einhverju…  

S: Já.. ef við póstum einhverju það er það bara Screenshot ( fólk tekur screenshot) og 

“Ég ætla fá þetta hér.. í þessari stærð”   Við tökum mjög mikið eftir þessu. Ég var í 

sumarfríi í einn mánuð og það voru allir bara “Yess. Þú ert komin tilbaka… “ 

A: Eruð þið að biðja um screenshot eða er fólk bara að taka það sjálft til að finna 

vöruna..    

S: bara.. eða hvað meinaru? 

A: Þú talaðir um að fólk tæki Screenshot og komi með í búðina.. Er það bara að 

spyrja um tiltekna vöru af því að þið voruð að auglýsa eitthvað tilboð.. eða? 

S: Bara tiltekna vöru.. við erum eiginlega aldrei með tilboð. Við vorum með tilboð.. 

gáfum afsláttarmiða á föstudaginn. Það er eiginlega það fyrsta sem.. við höfum verið 

með eitthvað eitt tilboð á Metcom crossfit skóm..  En annars enginn tilboð sko.. þannig 

það er bara svona eiginlega tilteknar vörur og svona .. það er svona það helsta. 
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A: ertu með einhver fyrirfram ákveðin markmið með þessum sögum? 

S: Nei.. ekki eins og er..  

A: Þetta er bara svona spontant eitthvað..  

S: Vörurnar hérna klárast eins og .. sko við erum bara svoldið heppinn.. með það núna 

sko. Við fáum vöru og hún klárast svona ofast innan við viku. Þannig það er voða lítið 

til oftast hjá okkur. Þannig ef við auglýsum það á SC þá er það búið strax..  þannig við 

höfum þú veist ekkert svona.. Getum eiginlega ekki haft eitthvað svona sérstakt 

markmið fyrir hvern dag ef við erum að snappa sko.. En við reynum að gera þetta svona 

stílhreint og vinna með þennan dúk á gólfinu (útlit á snappinu ) og svona. Eitthvað 

þannig. Ekkert ..  

A: Þú komst aðeins inn á stílinn.. Eruð þið með einhvern stíl á þessu.. þið látið 

snappið ganga á milli er það ekki… eða er það alltaf saman manneskjan sem 

snappar? 

S: Alltaf sama manneskjan…  

A: Hafið þið búið ykkur til einhvern stíl.. eitthvað sem þið gerið  

S: VIð höfum bara fundið það.. því miður þá hafa svona spegla myndir verið vinsælar.. 

þannig þegar ég tek speglamynd af sjálfri mér í fötunum.. það hefur verið svona  sem 

hefur skilað okkur mestu. En við ætlum bara að halda því í smá stund áfram allavega 

en.. það er ekki stíllinn sem við viljum vera með.. Við viljum hafa þetta meira svona 

stílhreinna og svona flottara. Við erum ekki alveg með það í dag. En þetta virkar þannig 

við höldum í það svoldið. 

Hefur séð snappið hjá Húrra Reykjavík.. 

A: Nei..  

S: Þeir eru ógeðslega flottir.. horfum svoldið til þeirra sko en (erum ekki þar) eins og 

er..  

A: Birtingarplan.. Þú talaðir um að þið séuð ekki með neit sérstakt birtingarplan..  

þannig.. en eruð þið eitthvað búin að ákveða hversu oft þið viljið snappa .. snappa 

daglega.. eða einu sinni í viku 
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S: Við gerum þetta svona oftast 3x í viku nema ef það kemur eitthvað mikið af vöru inn 

þá kannski stundum gerum við það einu sinni á dag.. en þrisvar í viku allavega. 

A: Svona lágmarkið… 

S: Já..  

A: Það er enginn sérstök dagskrá.. þið eruð ekkert búin að sjá fyrirfram að þið 

eruð að fá þessa vöru og ætlið að nota hana.. 

S: Við erum að reyna það núna.. Þetta er eiginlega allt í vinnslu og við erum að reyna 

það núna.. því við fáum alltaf sýnishorn hálfu ári fram í tíman. Þannig við tökum þá 

vöru til hliðar og undirbúum okkur svoldið fyrifram.. en það er samt kannski meira 

svona myndir og eitthvað svoleiðis en.. Snapchat er svo Spontant.. það er eiginlega ekki 

hægt að gera neitt svona nema .. ég veit það ekki.. maður svona.. við erum en að læra á 

þetta J 

A: Er eitthvað sem þið notið frekar en annað.. eins og þú talaðir um að þið notið 

lítið af tilboðum.. eruð þið að biðja um sceenshot af einhverju dóti eða keyra 

einhverja leiki..  

S: Við höfum aðeins verið með leiki.. við gáfum afsláttar miða í síðustu viku.. þannig 

að við létum inn mynd af afsláttarmiðanum og við áttum 30 afsláttarmiða. Þannig að 

fyrstu 30 sem var svoan 5 mín að gerast.. Ég held ég hafi skrifað  “ Sendu mér nafnið 

þitt og þú færð afsláttarmiða” eða eitthvað svoleiði.. þannig ég skrifaði niður 30 nöfn.. 

og svo lét ég bara inn á SC “miðarnir eru búnir” og svo bara eru miðarnir fram í búð.  

Og svo Screenshot.. við höfum unnið svoldið með það en það bara virkar ekkert vel.. 

við höfum tekið svona “screenshottaðu þetta og þú færð 30% afslátt í viku” eitthvað 

svona.. og það kom enginn. Við byrjuðm alveg að pæla í því .. þannig við erum 

eiginlega ekkert með það. Yfirtöku… við höfum alveg verið að gera það eins og með 

fótboltaliðin.. EMségauti.. höfum verið að vinna svoldið með fólki.. það eru margir á 

Nike samning.. þannig við erum svoldið heppin að geta kallað í fólk.. eins og frikki dór 

var með um daginn og Emsé gauti var með það.. fótboltastrákar.. íþróttafólk..  stelpur.. 

þannig þá fáum við líka followers frá þeim því þau auglýsa líka á sínu snappi..  

A: þannig þið eruð að nýta svona samstarfsaðila og svona..  
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S: Já..  mjög mikið af samstarfsaðilum.. við erum alveg með 30 manns eða eitthvað 

svoleiðis þannig við reynum að nýta það vel 

A: Er það eitthvað sem þið planið fram í tíman því þið vitið að þessi ætlar að taka 

yfir..  

S: já það er það eina sem við plönum fram í tíman því fólk vill alveg undirbúa sig sjálft.. 

“ því ég verð að gera eitthvað skemmtilegt þannan dag” þannig já.. það er það eina sem 

við plönum fram í tíman á SC 

A: Hafið þið einhverja svona stefnum um hvernig þið viljið hafa þetta uppbyggt.. 

eins og að þið séuð ekki með 3 mín í lengt.. eða séuð með einhver x mörg snöpp í 

hverri sögu..  

S: já við höfum alltaf snappið okkar 2 sec. Við viljum ekki að fólk.. fólk tapar oft svo 

hratt yfir.. þannig við viljum frekar bara að það horfi en ekki sé að tapa hjá okkur.. en 

svona .. ertu þá að tala um stílinn llíka.. ? 

A: Þetta er meira svona hvernig þið byggið þetta upp.. að þið viljið hafa til dæmis.. 

ekki meira en 10 snöpp í einni sögu.. dreyfa þeim yfir daginn.. eða gera þetta allt 

á morgnana.. eða.. eða hvernig þið byrjið.. “í dag ætlum við að.. blalbalba” 

S: sko við höfum ekkert verið að gera það en ég var að byrja gera það núna.. eins og 

um daginn tók ég bara skó.. og svo tók ég kvenna íþróttaskó.. en við gerum þetta alltaf 

á morgnana því búðin opnar ekkert fyrr en kl 12.. þannig við erum að reyna.. það koma 

ógeðsleg mikið af vörum um daginn þannig ég reyndi að flokka það svoldið niður á 

daga.. eins og street skór.. kalla og kvenna.. íþróttaskór.. kalla og kvenna.. skipta því 

niður á daga. 

Það er svona það sem við erum að fara gera.. höfum ekki verið að gera..  

A: En þið snappið mest segir þú á morgnana.. eruð þið ekkert að dreyfa þessu yfir 

daginn eða..  

S: Nei..  Bara á morgnana… fyrir kl 12 allavega.. svo snöppinn. Veit ekki hvað við 

erum að gera mörg snöpp… 

A: Getur lýst fyrir mér svona dæmigerðri sögu hjá þér? 
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S: Við póstum oftast bara mynda af einhverju flottu munstri og segum bara “helling af 

vörum til í búðinni” eða eitthvað svona. Svo vel ég bara það sem mér finnst flott. Og 

fer þá annað hvort í það eða leggj það á gólfið.. eða það eru tveir strákar inn í búð 

þannig ég læt þá stundum fara í fötin núna. Tek bara mynd af því sem mér finnst flott. 

Auglýsi hvaða litir eru til.. Ég læt verðið ekki oft inn því við viljum frekar fá fólk 

hingað.  En fólk vill verðið þannig ég geri það  stundum með.. Svo bara endanum læt 

ég alltaf bara eitthvað munstur.. tek mynd af því.. skrifa “endilega kíkið á okkur” eða 

þá inn á www.nike.is það er svona það helsta sem ég hef verið að gera..   

A: Þetta er still sko…. 

S: já..  

A: Eruð þið að fá mikið af póstum frá fylgjendum ykkar sem eru senda ykkur 

skilaboð? 

S: Já ég fæ svona 30 á daga eða eitthvað þannig pósta.. allavega það.. “hvað kostar þessi 

vara”.. “er hún til í búðinni” “er hún til í þessari stærð” “geturu tekið frá út daginn”.. 

þannig það er svona.. 

A: Eruð þið að svara öllum þeim sem senda.. eða? 

S: já.. við reynum að svara.. en það er bara ekki opið hjá okkur um helgar.. þá gleymist 

stundum að kíkja því ég er í helgar fríi skiluru.. en ég reyni alltaf að svara. En stundum 

er það svoldið mikið sko..  

A: þetta getur verið svoldið mikil vinna..  

S: Já..  

A: Ertu  með einhverja stefnum í kringum svörunina.. eins og þú sagðir að þið 

reynið að svara öllum.. það er svona viss stefna.. þegar þið svarið þeim segið þið 

t.d. bara takk.. eða skrifið þið eitthvað meira ? eða eitthvað svoleiðis pælingar sem 

eru í gangi..  

S: það er spurt “getur tekið frá í þessari stærð” eða eitthvað svona.. þá segi ég “já” og 

þá segir hún “takk” þá segi ég bara “sömuleiðis” eða .. “vertu velkominn” eða eitthvað 

svona. En það er eiginlega bara stundum hvort það sé mikið að gera eða ekki.. en ég 
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þarf alveg að vanda mig að svara. Ég vil alveg vera þú veist svona velkomin, þið eruð 

velkomin eða fattaru.. nice J 

A: eins og maður sér stundum í tölvupóstum þegar maður fær bara já.. tilbaka.. 

ef það kemur ekki sæll eða góðan daginn eða eitthvað.. þá er það svoldið öðruvísi 

S: við höfum alveg verið svona.. frekar fljót á okkur.. en samt.. ég hef aldrei pælt I 

þessu eiginlega.. ég mun pæla í þessu núna J 

A: Þetta er pæling..  

S: já..  

A: er eitthvað af þessu efni sem þið eruð að endurnýta.. eins og til dæmis að 

downloada sögunum og pósta þeim inn á heimasíðuna ykkar eða..   

S: nei… Við gerðum það. Það voru útgáfutónleikar með Emsé gauta.. þá tókum við 

snöpp yfir daginn og um kvöldið. Þá savaði ég það því það var alveg skemmtilegt. En 

ég held að fólk nenni ekki alveg að horfa á þú veist.. föt.. í videoi .. ég veit það ekki 

alveg. 

A: það þarf örugglega að vera eitthvað svona spennandi ..  en maður veit aldrei. 

S: Ég gæti testað það og séð hvernig fólk tekur í það allavega .. ég hef ekki verið að 

gera það allavega.  Ekki að endurnýtta neitt.. nema ég save oft myndirnar sem ég tek 

og nota það þá á Instagram það er það eina.. ekkert svona heildar..  

A: Eruð þið eitthvað að visa fólki.. þú minntist reyndar á það áðan að þú skrifar 

nike.is… eruð þið mikið að visa fólki inn á instragram eða facebook eða einhverjar 

aðrar síður..  

S: Aðalega bara vefsíðuna.. við viljum fá alveg .. vefsíðan okkar er ekki góð en við 

erum að laga hana.. En við viljum alveg fá fólk þangað inn. 

A: finnið þið alveg áhrif af þessu þegar þið póstið að fólk er að fara þangað.. 

S: Alveg bara helling í vefpöntunu… munar alveg sjúklega miklu. Þannig það er svona 

mest utanað landi. Fólkið í Reykjavík kemur kannski hingað en veit ekkert hvar við 

erum.. við erun nátturlega bara á lynghálsi.. en fólk utanað landi.. mest frá þeim. 
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A: eruð þið ekki með búðina í Smáralind líka 

S: Nei.. það er annað. Við erum semsagt bara dreyfingaraðili og við erum að selja í allar 

búðirnar út um allt land. En það er allaveg annað fyrirtæki sem sér um þá búð. 

A: Ertu eitthvað skrá niður þessar mælingar yfir hvernig þetta virkar. Þegar þú 

snappar hversu mikil umferð verður á vefsíðunni 

S: já.. við erum með aðra í því en hún hefur alveg.. Sko vefsíðan okkar er ekki góð.. 

hún er ekki einu sinni Mobile friendly. Við höfum eitthvað lítið verið að gera.. erum að 

fara gera þetta allt á næsta ári hehe. En höfum bara svona tekið út söluna.. reiknað út 

vefpantair og umferð inn á síðuna eftir kannski góðan SC auglýsingadag.. en ekkert 

eitthvað ítarlega. 

A: En þið eruð allavega að fylgjast með 

S: já við reynum að fylgjast með 

A: Ég var búinn að spyrja hvort þú hlaðir niður sögunum og þú sagðir stundum 

ef það eru skemmtilegar sögur..  

A: Horfir þú sjálf á sögurnar..  

S: Já.. ég fer alltaf yfir það..  

A: Gerir þú það bara í lok dagins.. eða? 

S: Stundum alveg tvisvar á dag.. því stundum hef ég séð að ég gerði stafsetningarvillu 

eða eitthvað svona. Ég verð að fylgjast með hvað ég er að gera. 

A: mjög gott 

A: Hvernig sérðu framtíðina fyrir þér á SC. Er eitthvað svona sem þið ætlið að 

fara gera öðruvísi eða eitthvað sem þið viljið gera meira af.. þú varst að tala um 

þið væruð að fara byrja skipuleggja ykkur meira. 

S: Við ætlum að hafa þetta meira stílhreinna. Það er mikið breytingarferli í gangi og við 

ætlum að hafa þetta meira Clean og meira kannski liti sem eru í tísku, hafa það sem 

bakgrunn.. og kannski labba inn og sýna skóna betur.. það er svona það sem við erum 

með í planinu. Og svo æltum við líka alveg að halda áfram að láta einhvern taka svona 
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yfir snappið. Það hefur alveg virkað vel. Allavega svona þekktar manneskjur. Ekkert 

svona.. það er allavega á planinu.. En ég veit ekkert hvernig SC er að fara vera.. þetta 

er alltaf að breytast..  

A: Þetta er rosalega lifandi miðill.. alltaf eitthvað nýtt að koma og eitthvað annað 

að detta út.. 

A: Ef þú værir að ráðleggja einhverjum sem langar að byrja markaðsetja á SC. 

Eitthvað sem þú myndir ráðleggja þeim sem þú hefur upplifað..  

S: Guð….  

A: Eitthvað sem þér finnst virka vel sem þið gerið eða eitthvað sem virkar alls ekki 

og ætti helst að forðast..  

S: nei. Ég veit það ekki sko.  Það sem við höfum verið að gera finnst mér ógeðslega 

asnalegt.. mér finnst það ekki…  mér finnst bara.. ef þú ert í fatabúð.. þá finnst mér bara 

virka vel að sýna fólk í fötunum. Það sem við erum í rauninni að gera er að sýna svona 

spegla myndir.. ég myndi aldrei mæla með því en það virkar bara ógeðslega vel hjá 

okkur. Það er örugglega bara.. jájá.. ég veit það ekki. Ég get eiginleg ekki svarað þessu.. 

A: þetta virðist vera erfiðasta spurninginn só far.. veit ekki hvað það er..  

S: ER það.. J 

A: Eitthvað annað sem þú myndir vilja koma á framfæri.. 

S: umm… nei…..  

A: þá er þessu bara lokið J 
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DIKT FRÁ VIÐTALI VIÐ LILJU HJÁ SMÁRABÍÓ 

Smárabíó viðtal  

Tekið kl 11:00 þann 15.okt 2016 

Viðmælandi Lilja Ósk Diðrkiksdæottir (L) 

Umræðustjóri: Arnór Fannar Reynisson (A) 

 

Orðalisti 

Snapchat = SC 

 

A: Hvenær byrjuðuð þið að nota SC? 

L: Heyrðu við erum bara frekar ný.. við vorum einmitt að rifja þetta upp. Svona ca 

febrúar mars á þessu ári. Við stofnuðum þetta þá. 

A: Og hvernig finnst ykkur þetta ganga? 

L: Bara vel.. við höfum verið miss dugleg á Snap.. Þegar við snöpum fáum við 

skemmtilega þátttöku. Fólk er að kíkja og svara og taka þátt þannig það gengur vel 

þegar við setjum inn. 

A: Vitið þið hvað þið eruð með marga fylgjendur? 

L: Við erum með í kringum XX.  

A: Er eitthvað sem þið eruð búin að gera sérstakt til að byggja upp fyglenda 

hópinn. Til að ná  í fylgjendur. 

L: Þetta byrjaði í raunni.. við fengum að taka yfir Smáralindar Snappið. Þau eru með 

frekar marga fylgjendur og við nýttum það tækifæri til að stofna okkar eigið SC og 

auglýsa þar. Þar strax kom ágætur hópur. Og síðan þá erum við.. höfum notað facebook 

auglýsingar  og svo setjum við Snapchatið með í almennar auglýsingar hjá okkur og 

inn í Sal líka. Þannig við höfu bara notað okkar eigin auglýsingar.  
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A: Hafið þið verið að nota Snapchat kóðan?. Gula merkið með punktunu á.. þegar 

þið eruð að auglýsa. 

L: Já aðalega samt bara notendanafnið  

A: Þú ert búin að koma aðeins inn á hvernig þið komið ykkur á framfæri í dag. 

Þið notið semsagt facebook auglýsingar, heimasíðu og í bíóinu. Það eruð góðar 

leiðir. 

A: Vissir þú af með Snapchat kóðanum að ef þú tekur myndir af honum þá er 

auðvelt að Adda.. 

L: Já við höfum notað kóðan inn á facebook. En eins og slæta inn í biósal.. þá höfum 

við bara notað notendanafnið. 

A: Þú finnur góðan árangur af þessu, hvernig finnið þið árangur af notkun 

Snapchat. 

L: Nei.. við finnum góða þáttöku á Snappinu. Ekkert beinan árangur á aðsókn höfum 

við ekki mælt endilega sérstaklega. Þannig við höfum verið bara að skoða þáttökuna. 

Semsagt hversu margir eru að svara, hversu margir eru að koma og eru að taka þátt í 

leikjunum okkar. Og við eru í rauninni bara að skoða árangurinn þannig. Þannig að 

kannski já.. tilgangur oft með þegar við setjum Snappið er í rauninni bara til þess að 

interacta við neytendan. Frekar en kannski endilega..  

A: Eruð þið með einhver fyrirfram ákveðin markmið með SC sögunum’ 

L: Já í raunni er það yfirleitt bara til að kynna nýjustu stórmynd. Eða einhver ákveðin 

tilboð sem við erum með. Eða ef það er einhver hátíð eða eitthvað svoleiðis   

A: Er einhver sérstakur still sem þið eruð með á söguni? 

L: Nei.. það er ekki búið að vera kannski svo.. við reynu að vera hress og gera eitthvað 

meira en að bara gefa bíómiða. Segjum kannski frá myndinni og reyna að vera eitthvað 

fyndinn í leiðinni. Ekki vera bara “hæ við ætlu að gefa miða.. komið og sækið” bæta 

smá persónuleika við. Og að reyna fá að tala við þau sem eru að horfa á. Þið getið komið 

og sótt og líka sent okkur skilaboð.. já. 

A: hvetja til samtals bara. 



 

 93 

L: Já  

A: Frábært 

A: Eruð þið með eitthvað birtingaplan. Eins og hversu oft í viku eða hversu oft á 

dag. 

L: Nei.. þetta hefur verið svoldið bara svona happening. Við erum náttúrulega með 

eitthvað þegar það er stórmynd þá snöppum við. Þegar við gefum miða þá eru við alltaf 

með gafa leiki á facebook og Snapchat. Og eins og nýjasta stórmyndinni er Arrival… 

Þá erum við með bæði á Facebook og Snapchat. Það er í raunni fyrirfram ákveðið.. 

þegar það er stórmynd þá gefum við miða. Þá notum við Snapchat. Og ef það er eitthvað 

stórt tilboð í bíóinu þá notum við SC. Við erum ekki með nein nákvæma dagskrá. Hún 

er í raunninni í vinnslu með heildar markaðsplaninu okkar bara. 

A: Einhverjar aðferðir sem þið notað frekar en aðrar. Þú ert búin að tala um að 

þið eruð með tilboð og keyrið svoldið á leikjum. 

L: Já.. við höfum ekki verið með neitt sérstakt tilboð í gegnum SC ef það er..  

A: Þið eruð kannski bara að auglýsa það sem er í gangi 

L: Kannski frekar eins og þegar það var afmæli smáralindar og Smárabíó þá auglýstum 

við það. Það var bara svona almennt tilboð. Við höfum ekki prófað að vera með auka 

tilboð eða afslátt í gegnum Snapchat. Við höfum verið með leiki og að fólk eigi að taka 

screenshot sem er þá í rauninni hluti af leiknum. Við höfum verið með að einhver annar 

taki yfir snappið okkar og auglýsi okkur þá í leiðinni á þeirra SC. Við höfum í raunninni 

ekki gert það oft.  

A: Eru það einhverjir aðilar sem eru tengdir ykkur eða..  

L: Eins og GameTV.. sem er hluti af.. já tengdir okkur og svo hefur verið starfsmaður 

sem er líka leikari, Arnór í gaflaraleikhúsinu hefur tekið yfir líka.  

A: Þannig þið eruð að nýta samböndin ykkar..   

L: Já.. En svo eins og ég segi að láta ganga á milli starfsmanna, það er svona það 

algengasta. Við látum svona krakkana í bíóinu svoldið vera með snappið.  

A: Þið eruð með laugarásbíó líka er það ekki? 
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L: nei Smárabíó og Háskólabíó 

A: Eruð þið með einhverja stefnum um hvernig sögurnar eiga að vera 

uppbyggðar. Einhver svona hámarksfjöldi snappa í hverri sögu eða hvernig þetta 

byrjar eða endar 

L: Já.. það er kannski ekki þannig strangt en við viljum alls ekki hafa hverja sögu of 

langa þannig. Maður þekkir það bara sjálfur ef maður sér eitthvað fyrirtæki sjá að það 

er rosalega löng saga og þú ert ekki búinn að fylgjast með frá byrjun þá nennir þú ekki 

að horfa á alla söguna. Þannig við reynum að hafa ekki of langt. Og svona þema hefur 

yfirleitt verið Byrjuninn er kynning á hvað við ætlum að gera í dag á snappinnu.. 

afhverju á fólk að horfa. Og við erum alltaf eða í svona 95% tilfella þá erum við að gefa 

eitthvað í leiðinni. .miða á mynd. Þannig það er svoldið líka tilgangurinn að fá fólk til 

að sjá myndina. Og svo kveðja. 

Það er svona kynna hvað við erum að fara gera. Gefa miða og kveðja. 

A: Geturu lýst fyrir mér svona dæmigerðri sögu hvað þið eruð að gera í henni.  

L: það sem hefur verið algengast er að krakkarnir í bíóinu eru náttúrulega svona Andlit 

bíósins. Þau nátturulega taka á móti kúnnanum. Og þau bara líka mjög skemmtileg bara 

þannig við höfum leyft þeim að vera með Snappið og þá kynna þau bara svoldið eins 

og ég sagði.. kynna sig, segja hvað myndir eru í bíó eða ef við erum að kynna einhverja 

áhveðna mynd eða tilboð þá segja þau frá því. Gefa svo miða og já.. 

A: Þú talar um að þið eruð að reyna eiga samskipti við viðskiptavinina.. Eruð þið 

að reyna svara þeim öllum tilbaka eða er einhver svona stefna í kringum það. 

L: Já ef þau senda beint á okkur spurningar. Stundum er fólk bara að senda eitthvað.. 

mynd af sér að borða eða eitthvað.. þá er maður ekkert að svara því. En ef það er beint 

til okkar þá svörum við því já..  

A: Eruð þið með einhverja svona stefnu um hvernig þið svarið.. maður hefur heyrt 

að sumir segja bara takk eða eitthvað. Eruð þið að svara eitthvað meira.. 

formlegara eða eitthvað svoleiðis. 

L: Nei það er ekki formlegt.. það má nota broskalla og svoleiðis… það er ekkert 

endielga einhver skrifleg stefna  í kringum svörinn. En við erum með reglur í kringum 
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snappið okkar. Það er nátturlega, Ekkert ljótt orðabragð, ekkert dónalegt, ekkert áfengi 

og eitthvað svoleiðis.  Nema stundum höfum við reyndar verið með tilboð á barnum. 

Þannig hvernig við svörum auðvitað samsvarar því. Erum kurteys og glaðlynd. 

A: eruð þið að endurnýtta eitthvað af því sem þið eruð að gera á snapchat yfir á 

aðra miðla? 

L: Við höfum ekki verið að gera það. Eða mjög lítið. Við gerðum einu sinni þá birtum 

við .. þá var semsagt grínmynd og þá átti fólk að senda inn mynd eða video sem tengdust 

myndinni og við gáfum svo fyndnasta videoinu miða.. og við deildum því á facebook. 

Ég held að það sé eina skiptið sem við höfum gert það. Við gerum kannski bara of lítið 

af því bara.. 

A: Eruð þið að visa fólki eitthvað yfir á aðra miðla eins og heimasíðu til kaupa 

miða, facebookið ykkar eða eitthvað svoleiðis..  

L: Já.. við höfum bæði látið vita.. eins og þegar við gefum bæði miða á facebook og 

snapchat. Kannski erum við búin að gefa miðana á Snapchat. .þá vísum við. “ef þið 

unnuð ekki kíkið þá á facebookið okkar og þar hafið þið tækifæri til að vinna” og svo 

nátturulega láttum við vita að þú getur keypt miða á Smárabio.is. 

A: Finnið þið fyrir umferðinni þegar þið benið þarna yfir. 

L: Eins og ég segi þá höfum við ekki mælt nákvæmlega það[aukna umferð á aðra 

miðla].. semsagt bein tenging eftir að við gerum snapchat sögu og aukin sala. Hinsvegar 

þá núna síðustu mánuði með Snapchat og með mikla virkni á samfélagsmiðlum þá hefur 

netsalan aukist. 

A: Þú talar svo um að þið séuð reyndar ekkert að mæla þetta mikið.. ekki enþá 

allavega.  

En þið eruð að fylgjast með allavega eins og svörun og svoleiðis. 

L: já.. og fylgjumst vel með því líka hversu margir eru að horfa. Hversu margir eru að 

fylgjast með.. og svo Dropið.. að því að nátturulega flestir kíkja á fyrsta.. er mikið dropp 

á milli fyrsta og síðasta .. ef svo þá kannski lærir maður af því.. OK þetta var of langt.. 

eða þetta var ekkert spennandi. Af því maður vill halda fólki þannig að áhorfið sé svipað 
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niður. Því ef það munar mörg hundruð manns á milli að þá er maður kannski ekki að 

gera alveg rétt. 

A:  Eruð þið eitthvað að skrá þetta niður.. eða kíkið þið bara á þetta reglulega og 

fylgist með því. 

L: Já við kíkum á þetta reglulega og jú við erum með svona heildar herferð þá kemur 

auðvitað árangur snapchat inn á. Hversu margir fylgdust með og svoleiðis. Og svo 

ræðum við þetta bara reglulega á fundum.. hvað er að ganga vel og hvað ekki og reynum  

að þróa það áfram. 

A: Hlaðið þið stundum sögunum niður? 

L: Nei.. við höfum ekki gert það.. 

A: Nema þegar þið voruð að taka vidouin þarna sem þið.. 

L: Já.. .nei.. ekki okkar eigin sögum.. 

A: Horfið þið á sögurnar .. eða horfir þú á sögurnar  

L: já.. af því stundum höfum við verið að láta krakkana gera þetta á kvöldinn og þá 

nátturlega fylgist ég með hvað er að gerast.. 

A: Hvernig sérðu fyrir þér framtíðina á Snapchat? 

L: Okkur langar að þróa þennan miðil áfram… hann er mjög skemmtilegur. Þetta er 

mjög erfiður miðill og maður spyr sig stundum.. hver er tilgangurinn með því að vera 

áfram á Snapchat. En af því að fólk era ð taka þátt að þá er þetta bara önnur leið til að 

tala við neytendan. Þannig þetta er kannski merira svona gott tækifæri til að kynnast 

kúnnanum frekar en endilega.. maður veit ekki endilega hvort þetta sé að auka söluna 

en allavega að auka tenginuna við kúnnan. Meiri persónuleiki.  

A: Er eitthvað sem þið mynduð vilja breyta eða nota meira af ehdlur en þið gerið 

áður. 

L: Já eins og ég segi þá erum við enþá að þróa þennan miðili. Við höfum verið með 

miss skemmtilegar sögur inn á snappinu. Það sem er erfitt við að láta einhvern annan 

vera með snappið og þá kemur kannski ekki alltaf út eins og maður var búinn að segja. 

Búinn að skrifa kannski upp reglur og viðmið og svona en svo kemur kannski bara 
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eitthvað allt annað inná. Þannig við þurfum kannaski bara að vanda það betur. OG 

skoða hvort við eigum að vera virkari eða ekki.. hversu oft við eigum að vera snappa. 

A: Ef þið væruð að ráðleggja einhverjum varðandi markaðsetningu á Snapchat.. 

Er eitthvað svona sem þú mundir ráðleggja þeim sérstaklega. 

L: Já í fyrsta lagi.. ekki stofna SC bara til að stofna SC. Vera búin að skoða þetta 

almennilega áður en það er stofnað. Hver er tilgangurinn? Höfum við tíma? Af því þetta 

krefst náttúrulega.. þetta er mjög tímafrekt fyrir eitthvað se varir kannski stutt. Já ég 

held að númer eitt sé að vera viss um að þú virkilega viljir fara inn á SC.  Og svo það 

sem maður hefur séð virka er humor og gefa hluti.. það er nátturulega alveg.. annars 

væri fólk líklega ekki að fylgjast mikið með .. ef það væri ekki verið að gefa miða og 

svoleiðis.. 

A: Eitthvað annað sem þú myndir vilja koma á framfæri? 

L: já kannski líka að þekkja… kynnast rólega hver markhópuinn inn á SC er. Maður 

veit heildar markhópinn.. það er yngri kynslóð. En maður sé það líka eftir myndunum( 

sem er verið að sýna  bíó).. Eins og unglingamyndirnar hafa verið vinsælli á 

Snapchattinu eins og til dæmist teiknimyndir. Það þarf að fylgjast svoldið með hverjir 

það eru sem eru að taka þátt. Krakkar eru að koma upp í bíó. Við vorum með ratleik þá 

bara hópur af krökkum sem var að elta stelpuna sem var að gera ratleikinn. Þannig já.. 

það tekur svoldinn tíma á nákvæmlega átta sig á hverjir það eru og hvað það er sem 

fólk hefur áhuga á að koma og sækja. Við höfum verið með miða sem fólkið hefur bara 

komið strax.. fullt af fólki vs. leiki se mmaður þarf svoldið að bíða. Bara gaman að 

fylgjast með hvað fólk hefur áhuga á og.. 

A: Mér finnst þetta mjög góður punktur hjá þér.. að kynnast fólkinu með 

leikjunum sem þið eruð að gera þá lærið þið á fólki og hvað ætti að setja inn og 

svona.. 

L: Já.. þú hittir það.. þú spjallar við það og fólk er ekkert hrætt við að segja ef þau eru 

óánægð með eitthvað bara.. eins og á samfélagsmiðlum. Já ég held að það sé svona 

aðal. 

A: þá er þess bara lokið..  
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