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Útdráttur  

Í þessari BS – ritgerð er gerð greiningar- og aðgerðaáætlun fyrir ferðaskrifstofuna Gaman 

Travel til þess að stuðla að vel heppnaðri inngöngu á innlendan ferðamarkað. Auk þess er farið 

yfir hvaða miðlar henta best Gaman Travel til að koma fyrirtækinu á framfæri á erlendum 

mörkuðum. Til þess að geta unnið greiningarvinnu þessa og aðgerðaráætlun verður 

ferðaþjónustan á Íslandi skoðuð. Hverjir eru það sem eru að sækja landið heim og hvers vegna? 

Samkeppnisumhverfið verður skoðað ásamt því að innri og ytri greining verður framkvæmd. 

Fjallað verður um helstu miðla sem notast er við í markaðsstarfi í dag og markaðs og 

aðgerðaráætlun fyrir Gaman Travel stillt upp.  

Niðurstaðan er sú að vænlegustu markhóparnir fyrir Gaman Travel eru bandaríkja, breski og 

þýski markaðurinn. Notast verður við hefðbundna markaðssetningu þegar ferðasýningar og 

vinnustofur eru sóttar á Íslandi og erlendis.  Starfræn markaðssetning á internetinu verður notuð, 

leitarvélabestun, tengslamyndun í gegnum samfélagsmiðla og gagnvirk markaðssetning með 

auglýsingakerfum.  
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Þakkir 

Ég vil sérstaklega þakka átta ára syni mínum Sölva Steini Hafþórssyni fyrir alla þá þolinmæði 

sem hann hefur sýnt mér við gerð þessar ritgerðar og síðastliðin 3 ár á meðan ég hef stundað 

nám við Háskólann á Bifröst.  

Yndislegri fjölskyldu minni og vinnuveitendum vil ég einnig þakka því án þeirra stuðnings og 

aðstoðar hefði ég ekki geta lokið náminu mínu. Elísabet Árnadóttir og Inga Dís Richter fyrir 

prófarkalestur. Leiðeinanda mínum Ragnari Má Vilhjálmssyni fyrir gagnlegar ábendingar og 

athugasemdir við gerð þessa lokaverkefnis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Efnisyfirlit 

Útdráttur .................................................................................................................................................. 3 

Þakkir ...................................................................................................................................................... 4 

Kafli 1 Inngangur .................................................................................................................................... 9 

1.1 Lýsing á viðfangsefninu .................................................................................................................... 9 

1.2 Fræðileg nálgun og helstu kenningar ................................................................................................ 9 

1.3 Markmið verkefnis .......................................................................................................................... 10 

1.4 Gaman ehf , Gaman Ferðir og Gaman Travel ................................................................................. 10 

Kafli 2 –Markaðsgreining ..................................................................................................................... 11 

2.1 Ferðaþjónustan í tölum .................................................................................................................... 11 

2.2 Hverjir eru það sem sækja landið heim ........................................................................................... 13 

2.3 Innra umhverfi Gaman Travel ......................................................................................................... 14 

2.4 Ytra umhverfi Gaman Travel .......................................................................................................... 16 

2.5 SVÓT .............................................................................................................................................. 19 

2.6 Samkeppnisumhverfið ..................................................................................................................... 21 

2.7 Porters samkeppnisgreining ............................................................................................................ 22 

2.8 Helstu keppinautar og markaðsstefnur þeirra. ................................................................................. 24 

2.9 Verðsamanburður ............................................................................................................................ 30 

Kafli 3 Markaðsetning Gaman Travel ................................................................................................... 30 

3.1. Markhópagreining, hver er markhópurinn ..................................................................................... 30 

3. 2 Vöruframboð Gaman Travel .......................................................................................................... 33 

3.2.1 Tilbúnir pakkar á heimasíðu Gaman Travel ............................................................................. 34 

3.2.2 Bókunarvél á heimasíðunni – Make your own trip .................................................................. 35 

3.2.3 Erlendar ferðaskrifstofur .......................................................................................................... 35 

3.3 Samval söluráðanna ......................................................................................................................... 36 

3.3.1 Varan ........................................................................................................................................ 36 

3.2.2 Verð .......................................................................................................................................... 37 

3.3.3 Vettvangur ................................................................................................................................ 37 

3.3.4 Kynning .................................................................................................................................... 37 

Kafli 4  Markaðsáætlun Gaman Travel ................................................................................................. 38 

4.1  Hvaða miðlar henta best fyrir erlendan markað ............................................................................. 38 

4.1.2 Markaðssetning tengd leitarvélum (e. search marketing) ......................................................... 41 

4.1.3 Tengslamyndun á internetinu (e. online) .................................................................................. 42 

4.1.4 Samstarfsmarkaðsetning (e. onlie partnership) ........................................................................ 43 

4.1.5 Gagnvirk markaðssetning (e. interactive ads) .......................................................................... 43 

4.1.6 Auglýsingakerfi ........................................................................................................................ 43 



 

6 
 

4.1.7 Valkvæð markaðssetning (e. opt –in e-mails) .......................................................................... 44 

4.1.8 Vírus markaðsetning (e. viral marketing) ................................................................................. 44 

4.1.9 Mobile Marketing ..................................................................................................................... 44 

4.1.10 Yfirlit Markaðssáætlunar ........................................................................................................ 45 

4.2 Heimasíða Gaman Travel og bókunarvél ........................................................................................ 46 

4.4 Árangursmælingar ........................................................................................................................... 52 

Niðurstöður ............................................................................................................................................ 54 

Heimildarskrá ........................................................................................................................................ 55 

Viðauki .................................................................................................................................................. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

Myndaskrá  

Mynd 1. Fimmkraftalíkan Porter´s............................................................................................22 

Mynd 2. Samval söluráðanna.....................................................................................................36 

Mynd 3. Leiðir í markaðssetningu.............................................................................................41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

Töfluskrá  

Tafla 1. Hlutur Ferðaþjónustu í gjaldeyristekjum......................................................................11 

Tafla 2. Útgjöld erlendra ferðamanna........................................................................................11 

Tafla 3. Störf í ferðaþjónustutengdum greinum.........................................................................12 

Tafla 4. Ferðamenn eftir þjóðernum..........................................................................................13 

Tafla 5. Hvaða afþreyingu greiða erlendir ferðamenn fyrir........................................................14 

Tafla 6. SVÓT greining Gaman Travel......................................................................................19 

Tafla 7. Iceland Travel...............................................................................................................25 

Tafla 8. Iceland Tours................................................................................................................26 

Tafla 9. Nordic Visitor...............................................................................................................27 

Tafla 10. Wow air......................................................................................................................28 

Tafla 11. Icelandair....................................................................................................................29 

Tafla 12. Helstu miðlar kostir og gallar......................................................................................39 

Tafla 13. Gaman Travel áherslur í markaðsstarfi.......................................................................46 

Tafla 14. Tímasetning og framkvæmdaráætlun.........................................................................47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

Kafli 1 Inngangur 

1.1 Lýsing á viðfangsefninu 

Lokaritgerð þessi er til BS – gráðu í viðskiptafræði með áherslu á ferðaþjónustu við Háskólann 

á Bifröst og gildir hún til 14 eininga. Í þessari BS ritgerð verður gerð markaðsáætlun fyrir 

Ferðaskrifstofuna Gaman Travel. Gaman Travel er ný deild innan fyrirtækisins Gaman Ferðir.  

Farið verður yfir helstu leiðir sem líklegastar eru til að ná árangri fyrir fyrirtækið og hvaða 

markaði eigi að herja á. Það verður gert með því að styðjast við fræðilegar kenningar og skýrslur 

frá Ferðamálastofu Íslands til að fá sem skýrustu niðurstöðu. Ísland sem áfangastaður hefur 

aldrei verið vinsælli en nú og sýna allar tölur og spár að ferðamannastraumur til landsins á bara 

eftir að aukast á næstkomandi árum.   

Höfundur ritgerðar er starfsmaður Gaman Ferða sem býður upp á pakkaferðir fyrir Íslendinga 

til útlanda. Fyrirtækið er í örum vexti og nú hefur verði stofnuð innanlandsdeildin Gaman 

Travel, en þessi deild mun selja pakkaferðir til Íslands. Höfundi fannst því kjörið tækifæri  að 

skrifa raunverkefni fyrir Gaman Travel. 

Rannsóknarspurning er því þessi:  

Markaðsáætlun fyrir Gaman Travel: Greining og aðgerðaáætlun til að stuðla að vel heppnaðri 

inngöngu  Gaman Travel á innlendan ferðamarkað.  

Einnig verður þessari spurningu svarað:  

Hvaða miðlar henta best fyrir Gaman Travel til að koma fyrirtækinu á framfæri á erlendum 

markaði?  

1.2 Fræðileg nálgun og helstu kenningar 

Við gerð þessara rannsóknar verður stuðs við hina ýmsu kenningar er við kemur 

markaðsfræðum. Samval söluráðanna verða skoðaðir, SVÓT greining verður framkvæmd,  

fimm kraftar Porter‘s, samkeppnisgreining verður einnig framkvæmd og ítarleg markaðsáætlun 

fyrir 12 mánaða tímabil fyrirtækisins frá september 2016-2017 verður gerð. Einnig verður 

rannsakað hvaða leiðir eru vænlegastar fyrir Gaman Travel til þess að koma sér inn á innlenda 

ferðamannamarkaðinn. Þetta er fræðileg ritgerð og verður notast við annarstigs gögn. Gögnin 

eru að stærstum hluta úr kennslubókum en einnig verður stuðs við heimildir af internetinu og 

skýrslur frá Ferðamálastofu Íslands, greiningadeild Arion banka og Íslandstofu.  Þau gögn sem 

verða notuð af internetinu verða nýleg og eiga að styðja við markaðsumhverfið eins og það er 
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í dag. Höfundur mun einnig styðjast við kennsluefni úr markaðsfræði áföngum er kenndir voru 

við Bifröst.  

1.3 Markmið verkefnis 

Markmið þessa BS verkefnis er að gera raunverulega borðrannsókn á því hvaða leiðir séu 

vænlegastar fyrir Gaman Travel til að komast inn á innlendan ferðamarkað á Íslandi. 

Markaðurinn verður skoðaður, samkeppnin greind og markhópur valinn. Ásamt því verður 

svarað, hvaða miðlar henta Gaman Travel best til að koma fyrirtækinu á framfæri á erlendum 

markaði. Einnig verða skoðaðar helstu kenningar og miðlar sem eru notaðir í markaðssetningu 

í dag skoðaðar.  

Ritgerð þessi á að skila niðurstöðum með tillögum til eigenda Gaman Travel sem mun nýtast 

þeim í markaðssetningu og innleiðingu á erlenda markaði.  

1.4 Gaman ehf , Gaman Ferðir og Gaman Travel   

Eigendur Gaman Ferða eru Bragi Hinrik Magnússon, Þór Bæring Ólafsson, Berglind Snæland 

og Wow air. Gaman ehf. var stofnað árið 2012 en helsta hlutverk fyrirtækisins er að reka 

ferðaskrifstofuna Gaman Ferðir. Gaman Ferðir gerðu samstarfssamning milli sín og Wow air 

árið 2012 og hefur því unnið með Wow air nánast frá stofnun flugfélagsins. Á þessum tæplega 

fjórum árum hafa Gaman Ferðir stækkað ört en í apríl 2015 keypti Wow air 49% hlut í 

fyrirtækinu. Þór Bæring Ólafsson (munnleg heimild, 11. janúar 2016). 

Í framhaldinu  var tekin ákvörðun að Gaman ehf. stofnaði nýja deild,  Gaman Travel sem væri 

innanlandsdeild fyrirtækisins sem myndi selja pakkaferðir til Íslands. Wow Travel yrði 

jafnframt lagt niður og Wow air myndi einbeitir sér alfarið að flugrekstri og Gaman ehf. tæki 

að sér framleiðslu pakkaferða bæði til og frá landinu. Gaman Ferðir sjá um pakkaferðir frá 

Íslandi og Gaman Travel selja pakkaferðir til Íslands. Þór Bæring Ólafsson (munnleg heimild, 

11. janúar 2016). 

Í dag eru níu starfsmenn sem starfa hjá fyrirtækinu sem munu vinna að uppbyggingu nýju 

deildarinnar. Ljóst er að með stofnun Gaman Travel mun fyrirtækið þurfa að bæta við sig 

frekara starfsfólki. Leitast verður eftir því að ráða fólk sem hefur mikla reynslu og þekkingu á 

innanlandsmarkaðinum, sé vel tengt innan ferðamannageirans og með öflugt tengslanet 

hérlendis og erlendis. Bragi Hinrik Magnússon (munnleg heimild 12. janúar 2016). 
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Kafli 2 –Markaðsgreining 

2.1 Ferðaþjónustan í tölum  

Ferðaþjónusta á Íslandi er orðin stærsta atvinnugrein landsins og því orðin mjög áberandi í 

íslensku efnahagslífi. Árið 2015 var fjölgun ferðamanna til landsins 27.5% og rúmlega 1,2 

milljón ferðamanna komu til landsins. Fyrir árið 2016 er spáð að um ein og hálf milljón 

ferðamanna komi til landsins og að árið 2018 verði þetta tæplega tvær milljónir 

(Greiningadeild Arion banka, e.d.). 

Eins og sjá má í töflu 1 þá hefur orðið gríðarlegur vöxtur í gjaldeyristekjum er við koma 

ferðaþjónustu og hefur vöxturinn farið úr 18.8% upp í 27,9% á árunum 2010-2014. Staðan er 

því þannig í dag að ferðaþjónustan aflar meiri gjaldeyristekna en sjávarútvegurinn og 

álframleiðslan (Ferðamálastofa, e.d.). 

Tafla 1. Hlutur ferðaþjónustu í gjaldeyristekjum (Ferðamálstofa, e.d.) 

Ártal Útflutningur vöru og þjónustu 

(miljónir kr.) 

Ferðaþjónusta* 

(milljónir kr.) 
Hlutfall ferðaþjónustu  

2010 856.623 kr. 162.822 kr. 18.8% 

2011 961.615 kr. 196.495 kr. 20.4% 

2012 1.009.005 kr. 239.471 kr. 23,7% 

2013 10.027.303 kr. 274.819 kr. 26.8% 

2014 1.086.064 kr. 302.667 kr. 27.9% 

* Heildarumsvif íslenskra fyrirtækja með starfsemi innanlands og utan.  

 

Erlendir ferðamenn skiluðu tekjum sem námu 158.5 milljörðum árið 2014 sem er 27 

milljörðum meira en árið 2013. Tekjuaukning milli árana er því um 20%. Eyðsla erlenda 

ferðamannsins lækkar þó um 2% milli ára 2013-2014  (Ferðamálastofa, e.d.). 

 

Tafla 2. Útgjöld erlendra ferðamanna (Ferðamálastofa, e.d.) 

    

Ártal Ferðaneysla á Íslandi* (milljónir kr.) 
Meðalútgjöld á 

mann  

2010 68.536 kr. 140.264 kr.  

2011 86.937 kr. 153.705 kr.  

2012 108.556 kr. 160.634 kr.  

2013 131.556 kr. 162.948 kr.  

2014 158.526 kr. 158.914 kr.  

*Á verðlagi hvers árs fyrir sig. Millilandaflug og ferja ekki meðtalið 
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Í töflu 3 má sjá heildarfjölda þann sem er starfandi í ferðaþjónustutengdum greinum árið 2014 

var fjöldinn 21.600 eða 2600 fleiri en árið 2013. Fjölgunin frá 2010 er 37,6% hjá þeim sem 

starfa í ferðaþjónustutengdum greinum, á meðan fjöldi starfandi í öllum atvinnugreinum í 

landinu hefur fjölgað um rúmlega 6% (Ferðamálastofa, e.d.). 

 

Tafla 3. Störf í ferðaþjónustutengdum greinum (Ferðamálastofa, e.d.) 

Ártal 
Rekstur gististaða, 

veitingasala,ferðaskrifstofur og 

ferðaskipuleggjendur 

Flutningar fólks 

á landi, sjó og 

flugi  

Samtals 

2010 
                                                

9.800      

                    

6.300                   16.100      

2011 
                                              

11.100      

                    

6.500                   17.600      

2012 
                                              

11.100      

                    

6.800                   17.900      

2013 
                                              

12.800      

                    

6.600                   19.400      

2014 
                                              

14.500      

                    

7.600                   21.100      
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2.2 Hverjir eru það sem sækja landið heim 

 

Það er fjölbreyttur hópur ferðamanna sem sækir landið heim Bandaríkjamenn og Bretar eru 

fjölmennastir ásamt því að þeim fjölgar mest á milli ára. Þjóðverjar koma svo þar á eftir.   

 

Tafla 4. Ferðamenn eftir þjóðernum (Greiningadeild Arion banka, e.d.) 

 

Fjölgun ferðamanna hefur hingað til verið langmest á sumrin. Ferðamönnum hefur aldrei 

fjölgað eins mikið og síðastliðið sumar. Á árunum 2012-2014 fjölgaði ferðamönnum yfir 

sumartímann um 37-63 þúsund ár hvert. En sumarið 2015 nam fjölgunin 99 þúsund. Þegar 

veturinn og vorið er skoðað þá var fjölgunin meiri en nokkru sinni fyrr á þessum árstíðum, 

eða 46 þúsund á milli desember – og febrúar og 54 þúsund frá mars til – maí. Það hefur gengið 

hægt að minnka árstíðarsveiflur í komu ferðamanna til landsins en samt sem áður hefur 

árstíðarsveiflan minnkað. Því er spáð að hlutfallsleg fjölgun ferðamanna verði utan 

sumartímans. Það er vegna þess að sumartíminn er kominn að þolmörkum er varðar nýtingu 

gistirýmis í landinu. Vetrarferðamennskan er sífellt að aukast og með áframhaldandi vexti 

mun framboð af afþreyingu yfir vetrartímann aukast (Greiningadeild Arion banka, e.d.). 
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Íslenska náttúran er sterkasta aðdráttaraflið þegar skoðað er hver helsta ástæðan er að 

ferðamenn kjósi að koma til Íslands. Náttúran hefur lengi vel verið sterkasta aðdráttaraflið 

fyrir erlenda ferðamenn á sama hvaða árstíma sem er. Það eru þó miklar líkur á því að ástæða 

fjölgunar ferðamanna yfir vetrartímann megi rekja bæði til aukins framboðs af 

afþreyingarferðum og  vegna herferðarinnar Ísland allt árið.  

Þegar lengd dvalar ferðamannsins er skoðuð þá hafa gistinætur haldist mjög stöðugar á milli 

ára, þó svo að árstíðarsveifla sé töluverð. Yfir sumartímann þá dvelur ferðamaðurinn að 

meðaltali sex nætur á Íslandi en þrjár nætur að jafnaði yfir háveturinn (Greiningadeild Arion 

banka, e.d.). 

Þegar skoðað er hvaða afþreyingu ferðamenn nýta sér eru flestir að greiða fyrir sundferðir, 

ferðir undir leiðsögn- og náttúrulaugar. Einnig er algengt að greitt sé fyrir  norðurljósaferðir, 

hvalaskoðun, heilsu og dekur, jökla- og snjósleðaferðir og aðgang að söfnum sem ná mest til 

ferðamanna (Ferðamálastofa, e.d.). 

Tafla 5. Hvaða afþreyingu greiða erlendir ferðamenn fyrir (Ferðamálastofa, e.d.) 

 

2.3 Innra umhverfi Gaman Travel  

Ef fyrirtæki ætlar sér að koma auga á tækifæri á markaðnum og hafa auga með hugsanlegum 

ógnunum þá verður fyrirtækið að hafa skilning á því rekstrarumhverfi sem það starfar í. 

Rekstrarumhverfi á við alla þá aðila og öfl sem hafa áhrif á rekstur fyrirtækisins til þess að 
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fullnægja þörfum viðskiptavinarins. Ragnar Már Vilhjálmsson (munnleg heimild, 13. janúar 

2014). 

Markaðsumhverfi fyrirtækja skiptist í innraumhverfi (e. microenvironment) og ytra umhverfi 

(e. macroenvironment). Markaðsstarfs snýst meðal annars um það að skapa arðsamt langtíma 

viðskiptasamband. Það er gert með því að skapa virði, uppfylla þarfir og óskir neytandans 

(Kotler, P., Armstrong, G., Harris, L. C. og Piercy, N., 2013). 

Með innra umhverfinu er átt við alla þá aðila sem að fyrirtækið þarf að vera í samskiptum við 

og getur með beinum eða óbeinum hætti haft áhrif á fyrirtækið. Innra umhverfið skiptis niður 

í sex flokka:  

Fyrirtækið (e. company) 

Hér er átt við uppbyggingu fyrirtækisins sem samanstendur af starfsfólki, skipulagi og deildum. 

En allt fyrirtækið þarf að vinna saman að þeim markmiðum og gildum sem sett hafa verið hverju 

sinni.  Fyrirtækið þarf ávallt að hafa það í huga að það er alltaf verið að hugsa um ánægu 

viðskiptavinarins. Til þess að hægt sé að hafa ánægða viðskipta vini þurfa allir í fyrirtækinu að 

vita hver eru markmið og gildi fyrirtækisins. Hvernig á að þjónusta viðskiptavininn og hvernig 

á að taka á vandamálum eða kvörtunum sem hugsanlega gætu komið upp. Gaman Travel þarf 

að gera stefnumótunaráætlun til þess að átta sig á því fyrir hvað fyrirtækið stendur og hver 

markmiðin í náinni framtíð (Kotler, P., Armstrong, G., Harris, L. C. og Piercy, N., 2013). 

 

Birgjar (e. supplier) 

Birgjar eru þeir aðilar sem að koma til með að útvega Gaman Travel vöru til að selja. Wow air 

útvegar flugsæti, hótel gistingu osfrv. Birgjarnir geta haft áhrif á rekstur Gaman Travel. Ef flug 

og gisting er fullbókuð þá hefur Gaman Travel ekkert til selja. Vakta þarf því vel birgðastöðu 

hverju sinni og koma auga á hvar gæti orðið vöruskortur. Það þarf líka að vera vakandi yfir því 

hvaða verð birgjar selja vöru sína til Gaman Travel því ef þeir hækka verð t.d vegna aukinnar 

eftirspurnar gæti Gaman Travel þurft að hækka sitt verð líka. Það gæti skaðað t.d. sölumarkmið 

fyrirtækisins (Kotler, P., Armstrong, G., Harris, L. C. og Piercy, N., 2013). 

 

Samstarfsaðilar (e. marketing intermediaries) 

Þetta eru fyrirtæki sem að eru samstarfsaðilar Gaman Travel. Þetta eru fyrirtæki eins og 

fjármálafyrirtæki sem aðstoða við fjármögnun. Kortafyrirtæki, færsluhirðar sem taka á móti 



 

16 
 

greiðslum, tryggingafélög og tölvufyrirtæki sem að hýsa heimasíðuna og gagnagrunn Gaman 

Travel. Verðbreytingar á þjónustu þessara fyrirtækja gætu haft áhrif á rekstur Gaman Travel.  

 

Viðskiptavinir (e. customers)  

Gaman Travel eru bæði á neytenda markaði og fyrirtækjamarkaði. Á neytendamarkaði eru það 

viðskiptavinirnir sem eru að kaupa beint hjá Gaman Travel. Viðskiptavinir sem bóka beint á 

netinu eða í gengum síma eða tölvupóst. Á fyrirtækjamarkaði eru það erlendar ferðaskrifstofur 

sem að nota Gaman Travel sem sinn birgja. Gaman Travel mun bjóða upp á þess konar þjónustu 

að erlendar ferðaskrifstofur geti fengið allar vörur á einum stað, þ.e. flug, gistingu, rútuferða, 

leiðsögumenn, afþreyingarferðir o.s.frv.  

 

Samkeppnisaðilar (e. competitors) 

 Fyrirtæki þurfa að geta áttað sig á samkeppnisaðilum og séð hversu öflugir þeir eru og hvað 

það er sem gerir þá að samkeppnisaðilum. Til þess að Gaman Travel geti náð árangri þarf að 

fullnægja þörfum viðskiptavina betur en samkeppnisaðilinn, þá þarf Gaman Travel að sjá hvað 

það er sem þeir eru að gera vel og gera enn betur. Samkeppnin einskorðast  ekki bara eingöngu 

við íslenskar ferðaskrifstofur og ferðaþjónustufyrirtæki. Þá eru Gaman Travel líka í samkeppni 

við erlendar ferðaskrifstofur sem selja ekki bara Ísland heldur aðra áfangastaði að auki. Ragnar 

Már Vilhjálmsson (munnleg heimild, 13. janúar 2014). 

 

Almenningur (e. public) 

 Undir þennan flokk falla fjölmiðlar, dagblöð, útvarp, sjónvarp, fjármálafyrirtæki, opinberir 

aðilar, ríkisstofnanir og stéttarfélög. Þessi fyrirtæki gætu haft áhrif á Gaman Travel t.d. geta 

stéttarfélög geta sett á lögbundna launahækkun starfsfólk. Fjölmiðlar geta fjallað um 

fyrirtækið á jákvæðan og neikvæðan hátt (Kotler, P., Armstrong, G., Harris, L. C. og Piercy, 

N., 2013). 

2.4 Ytra umhverfi Gaman Travel 

PESTEL greining er notuð til þess að greina ytra umhverfi fyrirtækja og flokkast undir hluta af 

markaðsgreiningu. PESTEL greiningin skiptist í sex flokka: Pólitísk (e. political), efnahagslegt 
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(e. economic), félagslegt (e.social), tæknilegt (e. technical), umhverfislegt (e. environmental) 

og lagalegt (e. legal) (Kotler, P., Armstrong, G., Harris, L. C. og Piercy, N., 2013). 

 

Pólitísk áhrif (e.political) 

Umhverfið mótast af þeim lögum og reglum sem viðkomandi aðilar þurfa að vinna eftir á 

Íslandi. Þetta er eitthvað sem fyrirtækinu er ekki í megn að breyta og þarf því að fylgja þessu 

og gera breytingar í takt við það. Nefna má breytingar á VSK lögum sem tóku gildi 1. janúar 

2016 (Ríkisskattstjóri, e.d.). 

Stjórnvöld á Íslandi hafa verið mjög jákvæð í garð ferðaþjónustunnar og hafa þau einseitt sér 

að efla veg og vanda greinarinnar.  

 

Efnahagslegir þættir (e. economical) 

Þetta eru þættir eins og kaupmáttur, gengisþróun, verðbólga og hagvöxtur. Í dag er unnið að  

afnámi gjaldeyrishafta sem hafa verið hér á landi frá bankhruni. Ef vel tekst til við afnám 

gjaldeyrishafta eru líkur á því að gengi krónunnar styrkist gagnvart öðrum gjaldmiðlum. Það 

gæti haft þær afleiðingar að færri ferðamenn kæmu til landsins þar sem að verðlag á Íslandi yrði 

ekki eins hagstætt og það er í dag (Hagsjá, e.d.). 

 

Samfélagsleg og lýðfræðileg umhverfi (e. social) 

Lýðfræðilegt umhverfi stendur fyrir þætti eins og aldursdreifingu og tekjudreifingu. 

Samfélagslegt umhverfi vísar til bæði menningar og þeirra gilda sem eru til staðar á hverjum 

stað fyrir sig (Kotler, P., Armstrong, G., Harris, L. C. og Piercy, N., 2013). 

 

Tæknilegt umhverfi (e. technical) 

Stendur fyrir áhrif frá þáttum eins og tækninýjungum. Mikið verður stuðst við internetið í 

vinnslu og auglýsingum og fylgst verður með ölum helstu tækninýjungum sem koma munu á 

næstu árum. Ragnar Már Vilhjálmsson (munnleg heimild, 15. janúar 2014). 
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Umhverfislegt umhverfi (e. environmental)  

Stjórnvöld á Íslandi hafa sett sér markmið um  að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum og 

auka sjálfbærni. Þetta hefur leitt af sér auknar kröfur til ferðaþjónustunnar um ábyrgð í 

umhverfismálum.  

Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja og stofnanna felst í því að þau axli ábyrgð á þeim áhrifum sem 

þau hafa á umhverfið og fólk. Þau félög sem bera ábyrgð með markvissum hætti hafa skipulagið 

þannig á starfsemi sinni þannig að þau skaði ekki umhverfið og samfélagið heldur hafi jákvæð 

áhrif á þróunina í samfélaginu (Festa Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja, e.d). 

Sjálfbær þróun er hugtak sem vísar til þróunar til lengri tíma og reynt er að skapa jafnvægi milli 

félagslegra, umhverfislegra og efnahagslegra þátta. Sjálfbær þróun er samþætting þessara 

þriggja þátta. Hugtakið sjálfbær þróun er skilgreint sem: „Mannleg starfsemi sem fullnægir 

þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum framtíðarkynslóða til að fullnægja sínum 

þörfum.“ (Sjálfbærni. e.d). 

Vakinn er umhverfis og gæðakerfi ferðaþjónustunnar á Íslandi. Vakinn er byggður á erlendum 

fyrirmyndum. Gæðavottun þessi gerir skipulagsheildum kleift að sýna hagaðilum að lagður sé 

metnaður í að sinna gæðaeftirliti og að fyrirtæki í ferðaþjónustu hugsa um hag umhverfisins. 

Vakinn setur ferðaþjónustufyrirtækjum kröfur á að aðilar taki upp og vinni eftir siðareglum sem 

þeir hafa sett.  

 Náttúran og orðspor landsins er það mikilvægasta sem við eigum 

 Ferðamenn leita frekar til fyrirtækja sem sýna ábyrgð og leggja sitt af mörkum til 

umhverfis – og samfélagsmála.  

 Gæða og öryggismál eru lykilþættir í framtíð íslenskra ferðaþjónustu 

 Vakinn er öflugt verkfæri til að auka fagmennsku og efla gæði í ferðaþjónustu.  

 Merki vakans er gæðastimpill sem nýtist sem markaðstæki fyrir öll fyrirtæki sem taka 

þátt.  

(Vakinn. e.d). 
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Lagalegt umhverfi (e. legal) 

Helstu lög og reglugerðir sem ferðaskrifstofur á Íslandi  þurfa að taka mið af eru eftirfarandi: 

 Lög um skipan ferðamála nr.73/2005 

(Lög um skipan ferðamála nr. 73/2005) 

2.5 SVÓT 

SVÓT greining er mikilvægt verkfæri í markaðsfræðinni. 

SVÓT (e. SWOT) stendur fyrir styrkleika (e. strenght), veikleika (e. weaknesses), ógnanir, (e. 

threats) og tækifæri, (e. opportunities). Að styðjast við SVÓT greiningu er tiltölulega einfalt og 

þægilegt en greiningu er oft beitt á fyrirtæki eða viðskiptahugmyndir sem er verið að móta. 

Einfaldleikinn er fólgin í því að gera töflu með þessum atriðum fyrir fyrirtækið og koma þannig 

auga á styrkleika, veikleika, tækifæri og ógnanir fyrir fyrirtækið (Kotler, P., Armstrong, G., 

Harris, L. C. og Piercy, N., 2013). 

Tafla 6. SVÓT greining Gaman Travel 

  Innra  Ytra  

Jákvætt Styrkleikar                                         

- Ótakmarkaður aðgangur 

að flugsætum hjá Wow air 

á betra verði en öðrum 

ferðaskrifstofum er boðið.                                                   

- Bera ekki kostnað af 

óseldri vöru, engin áhætta.  

Tækifæri                                       

-Mikil fjölgun 

ferðamanna til landsins.                                  

-Ekki margar 

ferðaskrifstofur að 

selja,flug og gistingu í 

sama pakkanum í sömu 

bókun. 

Neikvætt Veikleikar                                           

-Gæti orðið erfitt að fá 

hótelgistingu á landinu.                

-Afþreyingarfyrirtæki eru 

öflug á stafrænum miðlum 

þar sem salan á sér helst 

stað og gætu selt beint til 

viðskiptavinarins.   

Ógnanir                                          

-Margir að keppast á 

þessum markaði.                      

-Sölubrestur, neytandi 

gæti valið staðkvæmdar 

vöru. Gaman Travel er 

endursöluaðili og gæti 

lent í vöruskorti 

Margir 

ferðamannastaðir 

komnir að þolmörkum 
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Styrkleikar 

Styrkleikar Gaman Ferða liggja einna helst í því að þeir eru í 49% eigu Wow air og hefur Gaman 

Travel ótakmarkaðan aðgang að sölu flugsæta hjá félaginu. Einnig fær Gaman Travel flugsætin 

á lægra verið heldur en aðrar ferðaskrifstofur sem eru að selja flug með Wow air. Gaman Travel 

þarf ekki að ábyrgast nein sæti og bera þar af leiðandi engan kostnað af óseldum sætum. Með 

þessu getur Gaman Travel skapað sér hugsanlegt samkeppnisforskot út frá verðlagningu.  

Tækifæri  

Eins og fram hefur komið þá er fjölgun ferðamanna til landsins sífellt að aukast og því mikil 

tækifæri í að ná til þessa ferðamanna og selja þeim vörur sem að Gaman Travel bjóða upp á. 

Það eru eins ekki margar Íslenskar ferðaskrifstofur sem eru að selja pakkaferðir með flugi, 

gistingu og afþreyingaferðum. Meira er um að það sé verið að selja stök flug eins og Wow air 

og Icelandair gera með möguleikann á að bæta við afþreyingarferðum. Eða eru fyrirtæki að 

selja bara gistingu og afþreyingaferðir. Þannig pakkaferðir virðist vera nokkuð ónýttur 

markaður á Íslandi.  

Veikleikar  

Það sem gæti einna helst verið veikleikar Gaman Travel er að það gæti orðið skortur á gistirými 

í landinu og þá ekki möguleiki að selja umtalaða pakkaferð. Hér þyrfti Gaman Travel að 

bregðast við með því að bjóða einnig upp á að bóka bara flug og afþreyingarferðir. 

Afþreyingafyrirtæki á Íslandi eru mjög dugleg að sækja ferðasýningar, vinnustofur og eru virk 

á stafrænum miðlum og samfélagsmiðlum. Hér gætu tilvonandi viðskiptavinir valið að versla 

beint við afþreyingarfyrirtækin. Bæði vegna sýnileika þeirra á stafrænum og samfélagsmiðlum 

en einnig  eru  margir ferðamenn sem vilja bóka allt sjálfir í mörgum bókunum af því að það er 

ódýrara. Gaman Travel þarf því að hafa í huga að hugsanleg aðgreining sé verðlagningin.  

Ógnanir  

Það eru margir á Íslenska ferðaskrifstofumarkaðnum og því er samkeppnin mikil. Það gæti 

orðið sölubrestur, það er að segja viðskiptavinurinn velur að kaupa staðkvæmda vöru frá 

samkeppnisaðilan. Gaman Travel er endursöluaðili og gæti lent í vöruskorti. Vöruskorturinn 

væri þá ekki bara gistingin heldur gæti flugið verið það líka. Þegar flugsætin eru öll seld og 

flugvélarnar fullar gæti skapast vöruskortur ákveðnum tímabilum. Því þó svo að Gaman Travel 

beri ekki ábyrgð á óseldum sætum þá eru heldur engin föst sæti tekin frá hjá Wow air fyrir 

Gaman Travel. Margir ferðamannastaðir á Íslandi eru komnir að þolmörkum og gæti sú staða 
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komið upp að umferð yrði stýrt inn á þessi svæði og takmarkaður fjöldi hleypt inn á degi 

hverjum. Þá eru komin ákveðin takmörk fyrir því hversu margar ferðir er hægt að selja á þessi 

tilteknu svæði og hér gæti Gaman Travel því fengið minni viðskipti. Kæmi til þess að 

ferðaþjónustufyrirtækjum yrði skammtaður aðgangur að ákveðnum náttúrusvæðum.  

2.6 Samkeppnisumhverfið 

Það eru 276 skráðar ferðaskrifstofur á Íslandi með útgefin leyfi og 864 með útgefin leyfi sem 

ferðaskipuleggjandi samkvæmt Ferðamálastofu Íslands. (Ferðamálstofa, e.d.). 

Samkeppnin er því mikil og margir sem vilja komast inn á ferðaþjónustumarkaðinn sem fer 

sífellt stækkandi eftir því sem ferðamönnum fjölgar. Gaman Travel verður í samkeppni við nær 

öll ferðaþjónustufyrirtæki á Íslandi og einnig erlendar ferðaskrifstofur sem selja pakkaferðir til 

Íslands, ef samkeppnin er skoðuð mjög vítt. Stærstu aðilarnir á markaðinum í dag eru Iceland 

Travel, Iceland Tours, Iceland air og Wow air. Þetta eru allt ferðaþjónustufyrirtæki sem selja 

mismunandi  pakkaferðir til landsins með flugi, gistingu og möguleika að bæta við 

skoðunarferðum.  Til viðbótar eru það Nordic Visitor  Þeir selja þó ekki flug en eru mjög stórir 

í skoðunar, afþreyingar, dagsferðum og lengri pakkaferðum að fluginu utanskildu. Þetta eru þau 

félög sem deila með sér stærstum hluta markaðarins. Hafrún Pálsdóttir (munnleg heimild, 2. 

mars 2016). 
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2.7 Porters samkeppnisgreining 

Þegar samkeppnin er skoðuð eru það núverandi samkeppnisaðilar sem þarf einna helst að 

fylgjast með. En það eru fjórir aðrir mikilvægir þættir sem hafa áhrif á núverandi samkeppni á 

markaðinum (e. competitive rivalry). Það eru: hætta á inngöngu nýrra aðila (e. threat of new 

entry),  ógn af staðkvæmdar vörum  (e. threat of substitution), styrkur birgja (e. supplier power) 

og styrkur viðskiptavina (e. buyer power) (Chafey, D. og Chadwick, E. 2012).  

  

 

Mynd 1. Fimm kraftalíkan Porter´s ( Mindtools, e.d.) 

Staðkvæmdar vörur eru fjölmargar í ferðaþjónustunni. Í dag eru meira og minna allir að selja 

nákvæmlega sömu vöruna bara mismunandi hvernig varan er samsett. Gullni hringurinn, 

Bláalónið, norðurljósaferðir, snjósleðaferðir, jöklaferðir og hvalaskoðun eru afþreyingaferðir 

sem nánast undartekningarlaust allir á markaðinum bjóða upp á. Enda samkvæmt könnun 

Íslandsstofu þá er það íslensk náttúra sem er sterkasta aðdráttaraflið í að fá ferðamenn til 

landsins. Hér þarf að skera sig úr með aðgreiningu. Hvort sem það er kostnaðar aðgreining eða 

fókus. Því betri sem sérstaðan er því sterkari er fyrirtækið fyrir staðkvæmdar vörum 

(Greiningadeild Arion banka, e.d.). 

Þess vegna þarf að vera eitthvað sérstakt við þá vöru sem að fyrirtækið selur og fær 

viðskiptavininn til að velja vörur þessa ákveðna fyrirtækis umfram vörur samkeppnisaðila. Hér 

þarf sérstaklega að huga að því að gefa viðskiptavininum eitthvað aukalega hvort sem það er í 

formi þjónustu, gæða eða virðis. 
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Innganga nýrra aðila á markaðinn er auðveld.  Eins og fram hefur komið þá eru 276 

ferðaskrifstofuleyfi í gildi og 864 leyfi í gildi sem ferðaskipuleggjandi. Gríðarleg aukning á 

nýskráningum hefur átt sér stað síðustu árin og sífellt fleiri berjast um hlutdeild á markaði.  

 Að fá ferðaskrifstofuleyfi er ekki svo flókið ferli. Sækja þarf um hjá Ferðamálastofu um leyfin 

og greiða tryggingu sem er miðað við 15% heildarveltu ársins, eða 60% af veltu tveggja hæstu 

mánaðar ársins. Tryggingin er þó aldrei lægri en 1 milljón kr. (Ferðamálastofa, e.d.) 

Það er því auðvelt fyrir  nýja aðila að komast á markaðinn og skapa samkeppni sem veikir 

stöðu fyrirtækisins og það gæti misst markaðshlutdeild. Það er því mikilvægt að vera með 

aðgreiningu á vörunni eða þjónustunni sem Gaman Travel mun bjóða upp á.  

Styrkur viðskiptavina felst í því að viðskiptavinurinn hefur mjög greiðann aðgang á stafrænum 

miðlum til að kynna sér vörur, verð og framboð á markaðinum í dag.  Hættan er að 

viðskiptavinurinn velji sambærilega, ódýrari eða þekktara vörumerki til að versla við (Chafey, 

D. og Chadwick, E. 2012). 

Viðskiptavinurinn er einnig oft að hugsa um að spara með því að gera hlutina sjálfur og margir 

eru tilbúnir að eyða töluverðum tíma í að bóka ferðina sínum í mörgum bókunum til að spara.  

 Viðskiptavinurinn getur einnig óskað eftir tilboði frá nokkrum ferðaskrifstofum og náð þannig 

að lækka verðið á ferðinni sinni með því að bera verð saman og ýta á ferðaskrifstofurnar til að 

bjóða sama verð og samkeppnisaðilinn.  

Styrkur birgja getur haft áhrif hvernig fyrirtækið nær að fóta sig á markaðinum. Gaman Travel 

er hér í góðri  stöðu enda í hluta til í eigu  Wow air og hefur greiðan aðgang að flugsætaframboði 

flugfélagsins. Segja má að hér gæti Gaman Travel skapað sér samkeppnisforskot er varðar 

flugið. Þegar kemur hinsvegar að birgjum eins og hótelum þá er það vitað að vöntun er á 

gistirými á Íslandi eins og staðan er í dag. Hér eru það hótelrisarnir eins og Icelandair hótelin, 

Íslandshótel og Kea hótel sem hafa markaðsráðandi stöðu og stjórna því hvaða ferðaskrifstofur 

þeir vilja vera í viðskiptum við. Birgjar stjórna einnig verðlagningu. Eftir því sem eftirspurn er 

meiri því dýrari er varan hjá birgjum.  

Fyrirtæki þurfa að hafa skýra markaðsstefnu, en skýr stefna eykur sölu. Markaðsstefna er leiðin 

að því hvernig fyrirtæki vonast eftir að skapa virði fyrir neytendur og skapa þannig ábataríkt 

sambandi við þá. Hægt er að velja um þrjár mismunandi markaðsstefnur. Lægsti kostnaður (e. 

overall cost leadership), aðgreining (e. differentiation) og fókus (e. focus).  
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Fyrirtæki sem velja lægsti kostnaður (e. overall cost leadership) leita allra leiða til þess að ná 

lægsta kostnaði í rekstri. Hér er lykilatriði að ná lægri kostnaði en samkeppnisaðilarnir sem hafa 

sömu eða svipaða aðgreiningu. Þegar valin er leiðin aðgreining (e. differentiation) þá einbeitir 

fyrirtækið sér að því að ná yfirburða frammistöðu í mikilvægum hluta markaðarins sem gefur 

vel af sér og skapar þannig virði í huga viðskiptavinarins. Þetta gæti verið aðgreining eins og 

þjónusta, upplifun, gæði, starfsfólk og staðsetning. Fókus (e. focus) er þegar að fyrirtækið 

einbeitir sér af einum eða fleiri minni hlutum markaðarins í stað þess að herja á þann stóra. 

Fyrirtækið þekkir vel þarfir og óskir markhópsins og einbeitir sér að ná sem lægstum kostnaði 

eða aðgreiningu sem fellur af markhópnum (Kotler, Bowen, Makens. 2014). 

2.8 Helstu keppinautar og markaðsstefnur þeirra.   

Hér verður skoðað hvaða pakkaferðir samkeppnin er að bjóða upp á til þess að Gaman Travel 

geti áttað sig betur hvar þau vilja nákvæmlega staðsetja sig á markaði, hvað viðskiptavinirnir 

segja og hvaða miðla eru samkeppnisaðilarnir að nýta sér. Hér var aðeins skoðuðu íslensk 

fyrirtæki sem flokkast sem samkeppnisaðilar. 

Fjöldinn allur af erlendum ferðaskrifstofum eru einnig að selja pakkaferðir til Íslands og má þar 

nefna bresku ferðaskrifstofuna Discover the world. Discover the world mun hefja beint 

áætlunarflug í sumar til Egilsstaða (Discover The world, e.d.).  
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Tafla 7. Iceland Travel (Iceand Travel, e.d.) 

Vörumerkið  

 

Staðfærsla  

Hafa verið starfandi frá 1937, leiðandi ferðaþjónustufyrirtæki 

fyrir tour operators og DMC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Leggja upp með gæði og þjónustu við erlendar 

ferðaskrifstofur.  

 

 Afslættir  
 Ekki hægt að finna nein tilboð eða afslætti á heimasíðunni 

þeirra.  

Vöruframboð pakkaferða með 

flugi 

Eru ekki að bjóða upp á pakka með flugi og gistingu með 

möguleikann að bæta við afþreyingaferðum. Eru  með hlekk 

á síðunni þar sem hægt er að bóka flugið sér.                                        

Gríðarlegt úrval af ferðum, dagsferðir, sérferðir, hvataferðir, 

lúxusferðir, leiguflug, ráðstefnur og fundir. Síðan er meira 

gerð fyrir B2B en B2C. Eru líka með undir brand Nine 

Worlds sem er fyrir lúxusferðir. Mjög stórir í stop over.  

 

Bókanir og greiðsluskilmálar  

Hægt er að bóka á netinu, skrifstofu, svokallað live chat og 

með tölvupósti. Aðeins hægt að greiða með kreditkorti og 

greiða ferð að fullu.                                                                                    

Aðgangur fyrir erlendar ferðaskrifstofur á síðunni sem hafa 

val um reikningsviðskipti.  

 

Sala og dreifing  

B2B og B2C, Rafrænir bæklingar á netinu. Sækja allar 

ferðasýningar og vinnustofur sem Íslandsstofa tekur þátt í. 

Taka einnig þátt í Mid Atlantic  

 

Samfélagsmiðlar  

Mjög virkir á öllum samfélagsmiðlum, Facebook, 

Tripadvisor, Twitter, Google+, Youtube, Pintrest, Instagram, 

Vine og Vimeo. Eru  # 64 af 269 Tours in Reykjavik á 

Tripadvisor, Fengu einnig verðlaun frá Tripadvisor 2014. 

Umsagnir viðskiptavina  

Hægt að senda inn umsagnir í gengum heimasiðuna þeirra. 

Virðast þó ekki birta umsagnir á síðunni sinni. Á Tripadvisor 

eru umsagnir góðar og eins á Facebook en þær eru ekki svo 

margar. 

Umhverfis, gæðamál og 

samfélagsleg ábyrgð 
Vakinn, Safe Travel, ITB, SAF,  
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Tafla 8. Iceland Tours (Iceland Tours, e.d.) 

Vörumerkið  

 

Staðfærsla  
Hafa verið starfandi í 30 ár. Leiðandi á markaði, fagmennska, 

gæði og reynsla. Eru hluti af Primera Group..  

Afslættir  
 Ekki hægt að finna nein tilboð eða afslætti á heimasíðunni 

þeirra.   

Vöruframboð pakkaferða með 

flugi 

Bjóða upp á að bóka flug á síðunni sinni en ekki pakka með 

flug, gistingu og afþreyingaferðum. Mjög breitt vöruúrval.  

Bókanir og greiðsluskilmálar  

Hægt er að bóka á heimasíðu, skrifstofu, síma og með 

tölvupósti. Í boði að greiða 20% inn á ferðina við bókun. 

Aðgangur fyrir erlendar ferðaskrifstofur á síðunnu þeirra sem 

hafa val um reikningsviðskipti.  

Sala og dreifing  

B2B og B2C, Rafrænir bæklingar á netinu. Sækja allar 

ferðasýningar og vinnustofur sem Íslandsstofa tekur þátt í. 

Taka einnig þátt í Mid Atlantic. 

 

Samfélagsmiðlar  
Heimasíða þeirra bendir ekki á neina samfélagsmiðla sem 

Iceland Tours er á. Eru á Facebook ekkert sérstaklega virkir.  

Umsagnir viðskiptavina  
Umsagnir frá viðskiptainum á heimasiðu Iceland tours en er 

frekar falið hja þeim.  

Umhverfis, gæðamál og 

samfélagsleg ábyrgð 
Eru meðlimir í SAF  
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Tafla 9. Nordic Visitor (Nordic Visitor, e.d.) 

Vörumerkið  

 

Staðfærsla  
Hafa verið starfandi síðan 2002. Áhersla þeirra er persónuleg 

þjónusta, traust og gæði - Nordic Vistitor - Travel Experts.  

Afslættir   Bjóða upp á 10% afslátt af völdum ferðum.  

Vöruframboð pakkaferða 

með flugi 

Eru ekki með pakkaferðir sem innihalda flug. En bjóða upp á 

Selfdrive 7-14 nætur þar sem hægt er að bæta við afþreyingu í, 

klæðskerasniðna pakka, norðurljósaferðir, ferðir með 

leiðsögumanni. Bjóða líka upp á pakka fyrir utan Ísland.  

Bókanir og 

greiðsluskilmálar  

Hægt er að bóka heimasíðunni þeirra, og þeir eru einnig með 

svokallað live chat. Einnig er hægt að bóka í gegnum síma eða 

tölvupóst. Val um að greiða með kreditkorti eða bankamillifærslu. 

Greiða alla upphæðina eða 20% innborgun.  

Sala og dreifing  

B2B og B2C.  Sækja fáar ferðasýningar og vinnustofur sem 

Íslandsstofa tekur þátt. Taka þátt í Mid Atlantic. 

 

Samfélagsmiðlar  Eru á Facebook, Twitter, Vimeo, Pintrest, Blogg, Tripadvisor. 

Umsagnir viðskiptavina  

Hafa fengið viðurkenningu frá Tripadvisor - Certificate og 

Excellence 2015. Eru einnig með umsagnir viðskiptavina á 

heimasíðu sinni. 

Umhverfis, gæðamál og 

samfélagsleg ábyrgð 
Eru meðlimir í SAF, ITB og Vakinn. 
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Tafla 10. Wow air (Wow air, e.d.) 

Vörumerkið  

 

Staðfærsla  
Hafa verið starfandi frá 2011, Lággjaldaflugfélag, stundvísi, nýrri 

flugvélar, breiðasta brosið 

Afslættir  

Eru ekki að auglýsa neina sérstaka afslætti en auglýsa sig sem 

lágjaldaflugfélag, beina viðskiptavinum á dagsetningar með 

hagstæðustu verðum.  

Vöruframboð pakkaferða 

með flugi 

Eru fyrst og fremst flugfélag, en hægt að bóka gistingu, 

skoðunarferðir og rútuferðir um leið og flugbókun er gerð. Sem 

sagt hægt að kaupa allan pakkann hjá Wow air. Eru byrjaðir að 

bjóða stop over in Iceland. 

Bókanir og 

greiðsluskilmálar  

Hægt að bóka á netinu, gegnum síma, live chat, netpósti. Þarf að 

greiða fullgreiða við bókun með kreditkorti. . Aðgangur fyrir 

erlendar ferðaskrifstofur á síðunnu þeirra sem hafa val um 

reikningsviðskipti. 

Sala og dreifing  
Mjög öflugir á öllum stafrænum miðlum. Sækja allar vinnustofur 

og ferðakaupstefnur sem Íslandsstofa tekur þátt í. B2B og B2C.  

Samfélagsmiðlar  

Facebook, Twitter, Pintrest, Instagram, Snapchat, Youtube, 

Google+, Tripadvisor. Eru að gera mjög góða hluti á 

samfélagsmiðlunum. Þá sérstaklega Snahpchat og Instagram.  

Umsagnir viðskiptavina  

Á heimasíðu Wow air hafa þeir hlekk inn á Tripadvisor þar sem 

hægt er að sjá umsagnir sem eru góðar. Einnig er á síðu þeirra hægt 

að lesa umsagnir frá farþegum.  

 

Umhverfis, gæðamál og 

samfélagsleg ábyrgð 
Wow Cyclothon  
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Tafla 11. Icelandair (Icelandair, e.d.) 

Vörumerkið  

 

Staðfærsla  

Hefur verið starfandi frá 1937. Leiðandi flugfélag. Félagið einbeitir sér að 

veita viðskiptavinum sínum öruggar og traustar flugferðir sem og einstaka 

þjónustu. 

Afslættir  
Eru með flipa sem heitir special offer en ekki hægt að sjá það í fljótu bragði 

hvort um eitthvað tilboð sé að ræða. 

Vöruframboð pakkaferða 

með flugi 

Eru fyrst og fremst að selja bara flug, en hægt að velja flokk á síðunni, 

Vacation packages og þá er mjög gott úrval pakkaferða, tilbúnir pakkar 

sem hægt er að bæta við hinum ýmsu afþreyingarferðum. Líka hægt að 

setja saman sinn eigin pakka, flug, gisting, bíll og eða skoðunarferðir. Stop 

over er einnig mjög stór vara hjá Icelandair. 

Bókanir og 

greiðsluskilmálar  

Hægt að bóka á heimasíðu, síma og í gengum tölvupóst. Þarf að fullgreiða 

ferð við bókun, bara hægt að greiða með kreditkorti.  

Sala og dreifing  
B2B og B2C. Eru sýningarhaldarar á Mid Atlantic sem haldið er ár hvert á 

Íslandi.  

Samfélagsmiðlar  Facebook, Instagram, Twitter og Youtube 

Umsagnir viðskiptavina  
Eru ekki á Tripadvisor, eru ekki með umsagnir frá viðskiptavinum á 

heimasíðu sinni og heldur ekki hægt að gefa þeim umsögn á Facebook.  

Umhverfis, gæðamál og 

samfélagsleg ábyrgð 
Eru með umhverfisstefnu og  Vildarbörn  
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2.9 Verðsamanburður  

Samkvæmt Ferðamálastofu þá er hver ferðamaðurinn að greiða 150. 000 kr. eða meira fyrir 

pakkaferðina sína til Íslands. Þá er verið að tala um flug og gistingu og í flestum tilfellum 

bætist ofan á þetta skoðunarferðir (Maskina.is e.d).  

Kafli 3 Markaðsetning Gaman Travel 

3.1. Markhópagreining, hver er markhópurinn 

Fyrirtæki í dag þurfa að gera sér grein fyrir því að þau geta ekki náð til allra viðskiptavina. 

Viðskiptavinir eru einfaldlega of margir til þess og með ólíkar þarfir og óskir. Fyrirtæki þurfa 

því að staðsetja sig á markaði og velja einhvern einn eða nokkra markhópa sem að ná á til 

(Kotler, Bowen, Makens. 2014).  

Gaman Travel þarf því að ákveða hvaða markhóp þeir vilja ná til. Það er gert með 

markaðsgreiningu sem skiptist í þrjú mikilvæg skref. Markaðshlutun (e. market segmentation)  

markaðsmiðun, (e. market targeting) og staðfærslu (e marketing position).  

Markaðshlutun felur í sér að skipta stórum misleitnum markaði í minni hluta sem hægt er að 

ná til á árangursríkari hátt með vöruframboði og þjónustu sem uppfyllir sérstakar þarfir hvers 

hluta. Markaðshlutun skiptist í fjóra mismunandi breytur. Landfræðilegar, (e. geograpich 

segmentation, lýðfræðilegar, (e. demographic segmentation), sálfræðilegar (e. psychograpic 

segmentation) og hegðun (e. behavioral segmentation) (Kotler, Bowen, Makens. 2014). 

Landfræðileg markaðshlutun (e. geograpich segmentation) telst þegar markaði er skipt í 

mismunandi landfræðileg svæði eftir þjóðum, ríkjum, sýslum, löndum, borgum eða hverfum.  

Þegar talað er um lýðfræðileg markaðshlutun (e. demographic segmentation) er átt við þegar 

að skipta á markaði í hópa út frá þáttum eins og aldri, kyni, fjölskyldustærð, tekjum, menntun, 

stöðu, kynþætti, þjóðerni og búsetu (Kotler, Bowen, Makens. 2014). 

Sálfræðileg markaðshlutun (e. psychograpic segmentation) felur í sér að skipta markaðinum í 

hópa á grundvelli þjóðfélagsstöðu, lífsstíls eða persónulegra þátta.  

Hegðun (e. behavioral segmentation) er þegar að viðskiptavinum er skipt niður í hópa eftir 

tilefni, fríðindum, viðhorfi, notkun og tryggð við vörutegund eða þjónustu. Það eru margir 

markaðir sem vilja meina að hegðun (e. behavioral segmentation) sé best til notkunar við 

markaðshlutun (Kotler, Bowen, Makens. 2014). 
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Markaðsmiðun (e. market targeting) felur í sér að meta mismunandi markaðshluta og taka 

ákvörðun um hversu margar og hvaða markaðshluta eiga best við vöruna og eða þjónustuna. 

Eins og stærð og vöxtur, fýsileiki samsetningu, sem og markmið fyrirtækisins og auðlindir 

(Kotler, Bowen, Makens. 2014). 

Staðfærslan (e. marketing postition). Fjallar um að fyrirtæki þurfa að ákveða staðfærslu og 

hvernig þau ætla að aðgreina sig frá samkeppnisaðilanum og mismunandi markhópum. Við 

staðfærslu þarf að koma auga mögulegt samkeppnisforskot, velja samkeppnisforskotið og halda 

fókus á þá markhópa sem að ná á til.  

Það eru til fimm mismunandi  leiðir  til aðgreiningar á staðfærslu: 

Áþreifanlega aðgreining (e. physical attribute differentiation)  

Þjónusta (e. service differentiation )  

Starfsfólk (e. personnel differentiation)  

Staðsetning (e. location differentiation)  

Ímynd (e. image differentiation) 

Fyrirtæki þurfa að hafa það í huga að velja ekki of margar aðgreiningar í staðfærslu. 

Hentugast er að velja eina til tvær aðgreiningar sem að ná til viðskiptavinarins. Því góð 

staðfærsla ýtir undir gott vörumerki. Það þarf að vera eitthvað virði í staðfærslunni fyrir 

marhópinn (Kotler, Bowen, Makens. 2014).  

Skoðuð var verðlagning allra þessara fyrirtækja í töflunum hér að ofan. En erfitt er að gera 

verðsamanburð þar sem ekkert af þessum fyrirtækjum er að bjóða upp á nákvæmlega eins 

pakkaferðir og Gaman Travel hyggjast bjóða upp á. Verðsamanburðurinn yrði ekki sanngjarn 

þar sem það liggur mismunandi aðgreining í pökkunum hvað varðar, þjónustu, gæði og 

afþreyingarferðir. Gaman Travel mun velja sér þá staðfærslu að veita fagmannlega og góða 

þjónustu, vera virkir á samfélagsmiðlum með hraða svörun og leggja mikið upp úr eftirfylgni 

viðskiptavinarins með þjónustukönnun. Til þess að reyna að ná samkeppnisforskoti mun 

Gaman Travel aðgreina sig með verðlagningu og ætti að geta gert það því flugsætin hjá Wow 

air fást á hagstæðu verði. Eins er vöntun á tilbúnum pakkaferðum sem innihalda bæði flug og 

gistingu og gætu þeir skapað sér sérstöðu á markaði að bjóða upp á vandaðar og fjölbreyttar 

pakkaferðir, þar sem viðskiptavinurinn getur á auðveldan hátt gert allt á eina og sama staðnum. 

Viðskiptavinurinn spara sér tíma og peninga með því að versla við Gaman Travel sem mun 
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keppa á verðlagningu og góðri þjónustu. Við þetta skapast ákveðið virði fyrir viðskiptavininn 

hagsætt verð, tímasparnaður og umfram allt góð þjónusta og þægindi.  

Ferðamálastofa framkvæmir reglulega kannanir meðal erlendra ferðamanna til þess að fá 

yfirsýn yfir þá markhópa sem að sækja Ísland heim. Samkvæmt nýjustu könnun sem birt var í 

apríl 2015 eru þetta helstu niðurstöðurnar. 

 Ísland laðar sérstaklega að sér vel stæða einstaklinga sem eru í góðum störfum og með 

áhuga á náttúru landsins.  

 Ávörðunartökuferlið er yfirleitt langt en flestir bóka ferðina með litlum fyrirvara.  

 Hugmynd af ferð til Íslands fá flestir vegna ábendinga frá vinum og ættingjum, eða 

vegna áhuga á landi og náttúru.  

 Netið er áberandi öflugasti upplýsingamiðillinn til að ná til erlendra ferðamanna.  

 Val á ferðaþjónustufyrirtæki skiptir miklu máli að það hafi viðurkennda gæðavottun.  

 Flestir ferðamenn sem koma til Íslands eru í fríi.  

 Meiri sala er á pakkaferðum yfir vetrartímann en að sumri til.  

 Yfir vetrartímann er dvöl ferðamannsins einkum bundin við Suðvesturhornið. En yfir 

sumarið er hinsvegar helmingi gistinátta varið utan höfuðborgarsvæðisins og 

suðurnesja.  

 Erlendir ferðamenn nýta mest afþreyingu tengda náttúru og fær hún góða einkunn. 

 Suðurland er svæðið sem flestir ferðamenn heimsækja utan SV- hornsins.  

 Ferð til Íslands stendur í nær öllum tilfellum undir væntingum og margir hyggjast ætla 

að heimsækja Ísland aftur.  

(Ferðamálastofa, e.d) 

Þegar þessar upplýsingar eru teknar saman ásamt upplýsingum um þjóðerni ferðamanna er 

vænlegasti markhópur fyrir  Gaman Travel Bandaríkjamenn, Bretar og Þjóðverjar. Það hentar 

fyrirtækinu einkar vel þar sem að Wow air flýgur til allra þessara landa. Í Bandaríkjunum er 

flogið frá Boston, Washington, Los Angeles og San Francisco. Í Bretlandi er flogið frá London 

og Bristol. Frá Þýskalandi er flogið frá Berlín, Frankfurt og Düsseldorf (Wow air. e.d). 

Gaman Travel mun vera með þessa þrjá markhópa sem skiptast niður á þrjá markaði. 

Bandaríkjamarkað, Bretlandsmarkað og Þýskalandsmarkað. Aldur markhópanna er 30-50 ára, 

er með háar tekjur eða tekjur yfir meðallagi.  Þeim finnst mikilvægt að versla við fyrirtæki sem 

er með umhverfisvottanir. Þessi markhópur mun kaupa afþreyingaferðir er tengjast Íslenskri 

náttúru eins og hvalaskoðun, norðurljósaferðir, jöklaferðir og fleira. Einstaklingurinn finnur 
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upplýsingar um Ísland á internetinu og bókar ferðina sína á ferðskrifstofu í heimalandi sínu eða 

á internetinu.  Ástæða þess að ferðamaðurinn kemur til Íslands er að hann er að koma í frí. 

Þessir þrír markhópar eru ekki að koma til Íslands á sama tíma og Bretar kjósa að koma til 

landsins sem er á vorin, haustin og yfir veturinn. Bandaríkjamenn og Þjóðverjar vilja koma til 

Íslands yfir sumartímann (Ferðamálastofa, e.d). 

Samkvæmt Daða Guðjónssyni verkefnastjóra hjá Íslandsstofu liggja tækifærin mest í 

landshlutum utan suðurlands. Hann telur það vera vegna þess að nú er ferðamaðurinn  ekki bara 

að koma í fyrsta skipti til Íslands heldur er hann að koma í annað og þriðja sinn. Ferðamaðurinn 

er búinn að heimsækja Suðurlandið og flestir búnir að dvelja í höfuðborginni.  Flestir sem koma 

til Íslands í fyrsta skipti fara í Bláa lónið, gullna-hringinn, norðurljósaferðir og í hvalaskoðun. 

Daði vill meina að vestur-, norður- og austurland séu þau svæði sem mest eigi eftir að vaxa og 

að mestu tækifærin liggi þar. Ferðamaður sem er að koma í annað eða þriðja sinn til landsins er 

að sækjast eftir því að upplifa eitthvað nýtt vill því ferðast um landshluta sem hann hefur ekki 

komið á áður. Daði Guðjónsson ( munnleg heimild, 13. febrúar 2016). 

Daði bendir einnig á að Kína sé mjög áhugaverður markhópur sem hefur stækkað um 83% á 

milli síðustu tveggja ára og var í sjöunda sæti yfir tíu stærstu löndin sem sóttu Ísland heim á 

árinu 2015. Kínverjar velja einnig að ferðast í nóvember – febrúar og dvelja að frá 5-15 nóttum 

á Íslandi. Þetta er mikilvægur hópur því að það þarf að efla ferðamennsku allt árið á Íslandi. Þó 

svo að Kína sé langt í burtu þá eru margar góðar flugtengingar sem koma ferðamanninum frá 

Kína til Íslands með tiltölulega þægilegum máta. Hann telur þetta vera markhóp sem að íslensk 

ferðaþjónustufyrirtæki ættu að horfa til að fara að markaðssetja sig fyrir Kína (Íslandstofa, e.d.). 

3. 2 Vöruframboð Gaman Travel  

Gaman Travel mun fyrst og fremst bjóða upp á pakkaferðir til Íslands, það er að segja pakka 

sem innifelur flug og gistingu með möguleika á að bæta við pakkann afþreyingarferðum, 

rútuferðum eða leigja sér bílaleigubíl. Gaman Travel mun einbeita sér að því að viðskiptavinur 

geti keypt alla þjónustu á eina og sama staðnum í sömu bókun. Eftir bókun þá getur 

viðskiptavinurinn farið inn í bókunina gengið frá greiðslu og bætt við afþreyingarferðum. 

Vöntun á slíkri þjónustu virðist vera til staða eftir greiningu á  íslenskum ferðamarkaði. Til þess 

að viðskiptavinur versli við Gaman Travel þarf hann að átta sig á því að með því er hann að 

spara sér tíma og fær faglega þjónustu. Það er að segja hann getur verslað allt á sama staðnum.  
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Gaman Travel getur boðið upp á pakkaferðir frá öllum þeim áfangstöðum sem að Wow air 

flýgur til, en Gaman Travel mun einbeita sér að Bandaríkjunum, Bretalandi og Þýskalandi til 

að byrja.   

Gaman Travel munu einnig vera heildsali fyrir erlendar ferðaskrifstofur sem selja Ísland. Það 

er því ljóst að Gaman Travel mun vera á neytenda- og fyrirtækjamarkaði. Það sem er helsti 

óvissuþátturinn í þessu er það gæti orðið skortur á lausu gistirými. Það þarf að gera ráðstafanir 

til þess  að missa ekki sölu vegna skort á gistirými. Þá þarf að hafa í huga  að bókunarvélin 

bjóði upp á þann möguleika að bóka bara flug, eða flug og gistingu. Ef að gisting er ekki laus 

þá kemur upp val að bóka flug, afþreyingaferðir, bílaleigubíl eða rútuferðir. Þó að pakkaferðir 

séu það sem leggja eigi mesta áherslu á verður í boði að bóka bara stakar afþreyingarferðir. 

Gaman Travel verða öflugir á leitarvélum og allir sem lenda á heimasíðu fyrirtækisins eiga að 

geta keypt þá vöru og þjónustu sem leitað var eftir, óháð því hvort að það sé pakki eða bara ein 

stök afþreyingaferð.   

3.2.1 Tilbúnir pakkar á heimasíðu Gaman Travel  

Hér eru ákveðnir tilbúnir pakkar. Eins og fram hefur komið þá dvelur ferðamaðurinn á Íslandi 

að meðaltali í þrjár nætur yfir vetrar tímann og er þá aðallega á suðurlandi. Hér myndi Gaman 

Travel bjóða upp á þriggja til fjögurra  nátta ferðir með flugi, gistingu á 3 eða 4 stjörnu hóteli 

í Reykjavík, með möguleikanum að bjóða upp á eftirfarandi ferðir (ekki tæmandi listi). 

 Bláa lónið 

 Hvalaskoðun 

 Norðurljósaferðir  

 Jöklaferðir 

 Gullni hringurinn 

 Hálendisferðir 

 Hestaferðir  

Einnig verða settar upp sérstakar pakkaferðir þegar einhverjir viðburðir eiga sér stað á Íslandi. 

Gaman Travel er í samstarfi við skipuleggjendur Secret Solstice tónlistahátíðarinnar og selja 

pakkaferðir til Íslands með gistingu og aðgangsmiða á hátíðina. Það verður gert meira verður 

gert úr því að setja saman pakkaferðir sem þessar.  Eins verður stílað inn á hvað er um að vera 

hverju sinni á landinu og pakkar markaðssettir í kringum þær hátíðir. Horft verður til árstíða 

hvaða ferðir henta hverju sinni. Aðventuferðir, norðurljósferðir, menningaferðir, tónleika- og 
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viðburðaferðir og loks svokallaðar hreyfiferðir verða í boði eins og t.d fyrir Wow Cyclothon, 

Color Run og Reykjarvíkur maraþonið.  

Yfir sumartímann þá dvelur ferðamaðurinn lengur að meðaltali og er frá sex til tíu nóttum á  

landinu og ferðast þá einnig meira um landið. Hér myndi Gaman Travel bjóða upp á tilbúna 

pakkaferðir. Þetta eru pakkar sem eru með fyrirfram ákveðna ferðaáætlun fyrir hvern dag fyrir 

sig. Búið er að setja niður hvar er gist hverju sinni, hvað er skoðað og hvaða afþreyingarferðir 

eru í pakkanum. Þetta eru pakkar sem væru annaðhvort selt með bílaleigubíl eða rútuferðum. 

Ef bókaður er pakki með rútuferðum er innifalið í honum leiðsögumaður. 

 Hringferð um Ísland  

 Vestfirðirnir  

 Norðurland  

 Austurland  

 Hálendið  

 Mývatn  

 Akureyri  

Þessir pakkar sem upptaldir eru hér að ofan er ekki tæmandi listi aðeins hluti af því sem 

verður í boði.  

 

3.2.2 Bókunarvél á heimasíðunni – Make your own trip  

Þessi bókunarvél væri þannig uppsett að viðskiptavinur velur fyrst frá hvaða áfangastað hann 

vill fljúga og hversu lengi hann vill dvelja á Íslandi. Hér verða öll flug í boði með Wow air frá 

þeim áfangastöðum í Bandaríkjunum, Bretalandi og Þýskalandi sem valinn er. 

Leitarniðurstaðan myndi alltaf sína verð með flugi og gistingu. Ef gisting er ekki til þá kemur 

upp sú niðurstaða að aðeins væri til flug og viðskiptavininum boðið að bóka það. Síðan er hann  

færður inn á næsta skref þar sem hægt væri að bóka rútuferðir, bílaleigubíll og afþreyingaferðir  

Í fjórða þrepi eru viðeigandi upplýsingar einstaklingsins sett inn eins og  fullt nafn, netfang, 

símanúmer og þar næst er val um greiðslu sem hentar. Í boði verður að greiða staðfestingagjald 

eða fullnaðargreiðslu.  

3.2.3 Erlendar ferðaskrifstofur 

Gaman Travel mun í óbeinni markaðssetningunni sinn reyna að ná til erlendra ferðaskrifstofa 

sem selja Ísland. Gaman Travel mun geta boði þeim alla þá mögulegu þjónustu sem 
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ferðaskrifstofur óska eftir með eða án flugferðar. Hótelgisting, rútuferðir og afþreyingaferðir. 

Hér erum við að horfa meira til stórra og smærri hópa sem erlendar ferðaskrifstofur  koma með 

til Íslands og  Gaman Travel myndi þjónusta. Það er lítið mál að bóka á internetinu sem 

einstaklingur en þegar kemur að hópferðum þá er næstum því nauðsynlegt að leita til 

ferðaskrifstofa. Viðskiptavinur sem ferðast í hópi leitar frekar til ferðaskrifstofu í sínu eigin 

landi við skipulagningu ferðar. 

3.3 Samval söluráðanna 

Þegar fyrirtæki hefur tekið ákvörðun um markaðsstefnu sína  þarf fyrirtækið að huga að samvali 

söluráða. Samval söluráða eru vara (e. product ), verð ( e. price), vettvangur (e. place) og 

vegsauki (e. promotion). Samval söluráða  (e. marketing mix) er mikilvægur þáttur  þegar 

kemur að stefnumótun og markaðsstarfi fyrirtækis. Tilgangur söluráða er að auka sölu á vörunni 

ásamt því að fókus sé haldið þegar kemur að verðlagningu og kynningu á vöru (Kotler, P., 

Armstrong, G., Harris, L. C. og Piercy, N., 2013). 

 

Varan  Verð  
Úrval                        

Gæði                 

Hönnun        

Eiginleikar 

Vörumerki 

Pakkningar     

Þjónusta  

Lista verð       

Afslættir 

Sveigjanleiki 

Greiðslutími 

Skilmálar 

Vettvangur  Kynning  
Dreifileiðir      

Mettun      

Staðsetning 

Vöruflutningar 

Birgðahald 

Auglýsingar 

Persónuleg sala 

Kynningar efni 

Umfjöllun 

 

Mynd 2. Samval söluráðanna (Kotler, P., Armstrong, G., Harris, L. C. og Piercy, N., 2013) 

3.3.1 Varan 

Vara þarf að hafa ákveðin gæði og eiginleika sem gefa viðskiptavininum aukið virði. Varan 

sem Gaman Travel mun selja er óáþreifanleg, þjónusta, upplifun og minningar. Vörunni er 
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pakkað inn í sölu á starfrænum miðlum með viðeigandi upplýsingum og myndum til þess að ná 

til viðskiptavinarins. Gaman Travel mun leggja áherslu á líflega og góða þjónustu við sína 

viðskiptavini. Það eru þægindi fyrir viðskiptavininn að geta talað við fagmann og þar að auki 

gefið honum ákveðinn tímasparnað.  

3.2.2 Verð 

Verðstefna þarf að endurspegla staðfærslu fyrirtækisins. Verðið þarf að vera skilgreint, hvað er 

auglýst verð, lista verð, afslættir og tilboð. Einnig þarf að vera ljóst hvaða greiðslufyrirkomulag 

er í boði. Staðgreiðsla, innáborgun, kortalán og hvenær fullnaðargreiðsla skal eiga sér stað. Við 

verðlagningu vörunnar þarf að gera verðsamanburð og skoða samkeppnina. Hluti af  

markaðsstefna Gaman Travel mun vera lægri  verðlagning þar sem hagstæðara verð á flugi 

býðst hjá Gaman Travel heldur en hjá samkeppnisaðilum. Fáir eru að bjóða upp á pakkaferðir 

með fluginu innifalið og reynt verður að vera með hagstæðasta verðið á markaðinum og ná 

þannig samkeppnisforskoti. Álagning pakkans verður því á bilinu 18-20% til að byrja með sem 

verður síðan endurskoðað að 12 mánuðum liðnum. Eins verða verð samkeppnisaðilanna vöktuð  

og reynt að vera alltaf með lægri verð á sömu eða sambærilegum vörum og þjónustu.  

3.3.3 Vettvangur 

Vettvangur er sá hluti er snýr að hvaða dreifileiðir verða í boði, hverskonar útsölustaði skal 

velja og hvaða vöru á að bjóða á hvaða markaði. Hvernig skal birgðahaldi stjórnað og hvaða 

flutningsleiðir verða í boði. Gaman Travel mun nýta stafræna miðla til að ná til viðskiptavina 

sinna og mun einstaklingssalan fara þar fram. Þegar kemur að því að þjónusta erlenda 

samstarfsaðila þá mun það fara fram meira sem persónuleg sala. Það verður því að  notast við 

stafræna markaðssetningu og hefðbundna markaðssetningu.  

3.3.4 Kynning 

Kynning er sá hluti sem snýr að eftirtekt og vitund viðskiptavinarins. Hafa þarf í huga hvernig 

auglýsa eigi vöruna og hvar. Hvernig er hægt að skapa umtal um fyrirtækið og vöruna sem það 

býður upp á. Gaman Travel mun nýta sér að mestu stafræna miðla og markaðssetningu til að ná 

til markhópsins. Eins og fram hefur komið hér að ofan þá er internetið öflugasti miðilinn til að 

ná til erlendra ferðamanna. Notast verður við leitarvélabestun, auglýsingakerfi Google, Ad 

words og ásamt því auglýsingar á samfélagsmiðlum. Farið verður nánar yfir þessa miðla í 

kaflanum markaðsáætlun Gaman Travel. Þegar kemur að hefðbundinni markaðssetningunni þá 

mun Gaman Travel sækja ferðakaupstefnur og vinnustofur.  
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Kafli 4  Markaðsáætlun Gaman Travel 

Markaðsáætlun er yfirleitt gerð til eins árs og þarf að fylgja þeirri markaðsstefnu sem búið er 

ákveða hverju sinni. Komi hinsvegar í ljós á tímabilinu að markaðsáætlunin sé ekki að virka 

eins og upplagt var með gæti þurft að grípa inn í og breyta áætluninni.  

Notast verður við hefðbundna markaðssetningu og stafræna markaðssetningu á internetinu.  

 Eins og fram hefur komið þá notar viðskiptavinurinn internetið sér til upplýsingaöflunar. Árið 

2015 var Ísland skrifað inn í Google leitarvéllina yfir 60 milljón sinnum sem gerir 117 

fyrirspurnir á hverri mínútu (Íslandstofa, e.d.). 

Það er gífurlegur fjöldi fólks á internetinu og mikilvægt að vera sýnileg þar, velja miðla og 

leiðir sem eru líklegir til að vekja  athygli markhópsins. Það er mikilvægt að geta mælt 

árangurinn af markaðsstarfinu og aðlagað birtingar og kynningarefni eftir því. Þetta er einnig 

mikilvægt til þess að hafa yfirsýn yfir það hvernig fjármunum í markaðsstarfinu er ráðstafað og 

þeir nýttir sem best. 

Markhópurinn getur breyst, stækkað eða minkað og því er nauðsynlegt að greina 

viðskiptavininn sem á í viðskiptum við fyrirtækið og sjá hvort hann sé innan skilgreindar 

markhóps. Ef ekki þá gæti verið þörf að endurskoða markhópinn og breyta markaðsáætluninni 

í takt við það til að ná til nýja markhópsins.  

4.1  Hvaða miðlar henta best fyrir erlendan markað 

Það eru til fjölmargir miðlar til þess að koma fyrirækjum á framfæri. Hefðbundnir miðlar eru 

sjónvarp, dagblöð, útvarp, tímarit, auglýsingaspjöld utan dyra og fjölpóstur. Þetta eru hinsvegar 

miðlar sem eru mjög kostnaðarsamir. Ef auglýsa ætti á þessum miðlum þá væri það ekki bara 

kostnaðarsamt heldur einnig væri meiri þörf á markaðsþekkingu á hverju markaðssvæði fyrir 

sig, sem er einnig kostnaðarsamt (Kotler, P., Armstrong, G., Harris, L. C. og Piercy, N., 2013). 
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Tafla 12. Helstu miðlar kostir og gallar (Kotler, P., Armstrong, G., Harris, L. C. og Piercy, 

N., 2013) 

 

 

 

 

Miðill  Kostir  Gallar 

Sjónvarp  Dekkar mjög stóran hóp "mass 

marketing". 

Lár kostnaður pr. útsendingu. 

Gott fyrir skynjun neytandans, 

hljóð, hreyfing og sjón. Útbreytt 

Sjónvarps auglýsingar eru 

mjög dýrar  í framleiðslu og 

birtingu.  Ekki er hægt að 

sigta út markhópinn sem á að 

sjá auglýsinguna. Margar 

aðrar auglýsingar í gangi á 

sama tíma.  

Dagblöð Sveigjanlegt, tímalaust, koma út 

daglega, hægt að meðtaka 

skilaboðin á eigin hraða. 

Trúverðug 

Verða úrelt hratt, dýrt að 

auglýsa og auðvelt að flett sé 

framhjá. Yfirleitt bara lesin 

einu sinni. 

Internetið  Lár kostnaður, skjótvirkt. Hægt að 

stýra vali á markhópi. Alltaf opið. 

Notandinn stjórnar því sem 

hann vill sjá og skoða. 

Netpóstur  Hentar vel þar sem hægt er að 

flokka markpóstinn eftir 

lýðfræðilegum breytum. 

Persónulegur. 

Getur tekið langan tíma að 

safna netföngum hjá 

markhópum sem ná á til. 

Tímarit  Hafa langan líftíma, eru með 

sérhæfð efni sem höfða til 

ákveðins markhóps. Trúverðug. 

Þarf að panta auglýsingar 

langt fram í tímann. Auðvelt 

að fletta framhjá. Dýrt að 

auglýsa 

Útvarp Er útbreitt. Hægt að flokka eftir 

landfræðilegum og líffræðilegum 

breytum. 

þarf að keyra auglýsinguna 

mjög oft. Útvarp er oft notað 

sem bakgrunnshljóð og ekki 

kannski virk hlustun. 

Utandyra  Hentar vel fyrir ákveðin afmörkuð 

svæði. Þarf að velja staðsetningu 

vel. 

Þeir sem sjá auglýsinguna eru 

ekki endilega markhópurinn. 

Skilaboðin þurfa að vera 

einföld og auðlesin. 
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Fyrir fyrirtæki eins og Gaman Travel sem er ekki með mikið fjármagn til auglýsinga þá eru það  

nýrri miðlar líkt og þeir stafrænu sem munu henta best. Enda styðst það við þær niðurstöður að 

flestir noti internetið til að finna upplýsingar um Ísland og bóka  17,3% ferðamanna sem koma 

hingað ferðina sína á internetinu (Greiningadeild Arion, e.d.). 

Við markaðssetningu á internetinu er nauðsynlegt að hafa þekkingu á því hvernig stafrænu 

miðlarnir virka. Sérstaklega þegar lítið er um fjármagn sem nota á í auglýsingakostnað. Fyrir 

lítil fyrirtæki sem eru ný á markaði er auðvelt að týnast ef réttum aðferðum er ekki beitt, og ná 

þar af leiðandi ekki þeirri athygli sem sóst var eftir. Það eru fjölmargar leiðir til þess að ná til 

viðskiptavinarins á internetinu og samkvæmt myndinni hér að neðan  er búið að skipta þessu 

niður í  átta hópa. Tveir þeirra flokkast undir hefðbundna markaðssetningu og sex af þessum 

hópum tilheyra markaðssetningu á internetinu.  

Notast verður við hefðbundnu miðlana þegar Gaman Travel sækir ferðasýningar og vinnustofur 

heima og erlendis. Gaman Travel mun fara á World Travel Market ferðakaupstefnuna í London, 

ITB ferðakaupstefnuna í Berlín og Vestnorden. Vestnorden er sameiginleg ferðakaupstefna 

Íslands, Grænlands og Færeyja sem er haldin til skiptis á Íslandi og Færeyjum sem sótt er af 

evrópskum og bandarískum kaupendum. Það er töluverður kostnaður sem fylgir því að hafa 

sýningarbás á þessum ferðakaupstefnum. Markaðskostnaður Gaman Travel gerir ekki ráð fyrir 

því að vera með sýningabás á World Travel Market og ITB Berlin. En það er hægt að leigja sér 

íburðarminni aðstöðu á sýningum þar sem hægt er að taka á móti viðskiptavininum og mun 

Gaman Travel gera það. Á ferðasýningum væri lagt upp úr því að komast í samband við erlend 

fyrirtæki sem selja Ísland í gegnum Gaman Travel.  

Það er mjög mikilvægt að Gaman Travel nái viðskiptasambandi við erlendar ferðaskrifstofur 

þar sem  63.3% kaupa pakkaferðina sína til Íslands af ferðaskrifstofu í heimalandi sínu. 17,3% 

kaupa ferðina á internetinu og 9,6% versla beint við íslenska ferðaskrifstofu (Ferðamálastofa 

e.d). 

Markaðssetning á internetinu skiptast í þessa sex flokka. Fyrsti flokkurinn er markaðssetning 

tengd leitarvélum (e. search marketing). Annar flokkurinn er tengslamyndun á netinu ( e. online 

PR). Þriðji flokkurinn er samstarfsmarkaðssetning (e. online partnership). Fjórði flokkurinn er 

gagnvirk markaðssetning (e. interactive ads). Fimmti flokkurinn er valkvæð markaðssetning (e. 

opt-in e-mail). Sjötti flokkurinn er vírusmarkaðsetning (e. viral marketing). Þessar leiðir 

tengjast svo beint við heimasíðu Gaman Travel. Það sem má bæta við þessa mynd er snjalltækja 

markaðsetning (e. mobile). En 66% þeirra sem að slógu Ísland inn í Google leitarvélina árið 
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2015 gerðu það í gegnum snjallsíma eða spjaldtölvur. (Íslandstofa, e.d.). Gaman Travel þarf því 

að hafa heimasíðu sína  með snjalltækja viðmóti.  

 

Mynd 3. Leiðir í markaðssetningu (Chafey, D. og Chadwick, E. 2012) 

4.1.2 Markaðssetning tengd leitarvélum (e. search marketing) 

Það má segja að þessi flokkur sé lykilatriðið í því  að ná árangri í markaðssetningu á internetinu. 

Hér er það leitarvélabestun (e. SEO) sem um ræðir  og greitt er fyrir hvern smell (e. pay per 

click). Til þess að leitarvélabestun virki þarf heimasíðan að vera þannig upp sett að leitarvélar 

eigi auðvelt með að finna hana og að heimasíðan komi eins ofarlega og hægt er þegar leitað er 

eftir ákveðnum orðum. Hér er verið að tala um náttúrulegar niðurstöður (e. organic listing). 

Þetta eru niðurstöður sem ekki eru keyptar og birtast efst. Hér er mjög mikilvægt að velja réttu 

orðin sem eru slegin inn þegar verið er af leita að ferð til Íslands. Það þarf að skrá þessi orð í 

metadata kóða á heimasíðunni til þess að leitarvélarnar finni síðuna (Chafey, D. og Chadwick, 

E. 2012). Heimasíðan verður fyrst um sinn aðeins á ensku en það er mikilvægt að hafa 

leitarorðin á því tungumáli sem að markhópurinn tilheyrir því þá finnst heimasíðan þegar leitað 

er á öðrum tungumálum.  

 Greitt fyrir hvern smell virkar þannig að greitt er ákveðin upphæð fyrir hvern þann sem smellir 

á hlekk yfir á vefsíðuna til að fá umferð á heimasíðuna. Greitt fyrir hvern smell er svipað og 

óhefðbundin markaðssetning. Þegar leitað er á leitarvél birtist texta auglýsing þegar leitað er 
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eftir viðkomandi orðum. Sú auglýsing er kostaður hlekkur (e. sponsored links). Hér er greitt 

aðeins fyrir þann notenda sem að smellir á auglýsinguna en ekki hversu oft hún birtist (Chafey, 

D. og Chadwick, E. 2012). 

Gaman Travel mun leggja mikla áherslu og vinnu til að birtast ofarlega í leitarvélum í 

náttúrulegri leit. þegar ákveðin orð eru sett inn í leitarvélarnar koma kannski upp margar 

blaðsíður af niðurstöðum en langflestir horfa bara á efstu niðurstöðurnar og fáir smella á 

blaðsíðu tvö. Gaman Travel mun einnig nota greiða fyrir hvern smell.  

4.1.3 Tengslamyndun á internetinu (e. online)  

Samfélagsmiðlarnir eru þeir sem skipa stóran sess hér ásamt bloggi.  Facebook, Instagram, 

Pintrest, Tripadvisor,  Youtube, Vine, Vimeo, Twitter og Snappchat eru helstu 

samfélagsmiðlarnir sem notaðir eru í dag ásamt LinkedIn. Hér snýst markaðssetningin  um að 

vera í beinum samskiptum við fólkið. Byggja upp samband við viðskiptavini og mynda tengsl 

við það í gengum internetið. Samhliða því er mikilvægt að fylgjast með hvað er sagt um 

fyrirtækið á samfélagsmiðlum, sérstaklega ef um slæmt umtal er að ræða eða óánægðan 

viðskiptavin. Þá skiptir miklu máli að leysa fagmannlega úr því og nýta þá þekkingu sem fengist 

hefur til að gera betur.  Gaman Travel mun vera með Facebook. Gaman Travel myndi nota 

síðuna til að auglýsa vöruframboðið og einnig til að vera líka með eitthvað skemmtilegt, 

fræðandi, ásamt myndum og ummælum frá viðskiptavinum. Auglýsingakerfi Facebook yrði 

einnig notað en þar er hægt að stýra því hjá hvaða markhópi auglýsing birtist. Einnig væri settur 

inn bókunarhnappur (e. book now) en smellt er á hann færist notandinn beint inn á heimasíðu 

Gaman Travel.  

Instagram verður notað til þess að birta myndir af Íslandi. Instagram Gaman Travel verður 

einnig tengt við heimasíðuna og þar birtast myndir sem hafa verið settar inn á aðganginn. 

Viðskiptavinir eru hvattir til að nota  myndmerkið gamantravel þegar þeir setja myndir inn á 

sitt Instagram og þær myndir birtast síðan á heimasíðu Gaman Travel.  

Tripadvisor er án efa stærsti samfélagsvefurinn þegar kemur að skiptast á skoðunum um allt 

sem tengist ferðaþjónustu. Hér eru það hinir raunverulegu viðskiptavinir sem geta sett inn 

ummæli og myndir af þeirri þjónustu og vöru sem keypt er. Gaman Travel mun stofna aðgang 

á Tripadvisor. Umtali sem birtist á síðunni hvort sem það er  gott eða slæmt verður svaraða á 

fagmannlegan hátti. Þeir aðrir samfélagsmiðlar sem taldir voru upp að ofan verða einnig 

skoðaðir nánar og líklegast mun Gaman Travel nota eitthvað af þeim, en best er að byrja þrönt 

og gera vel á fáaum stöðum en að gera lítið á þeim öllum miðlum sem eru í boði.  
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4.1.4 Samstarfsmarkaðsetning (e. onlie partnership) 

Samstarfsmarkaðssetning snýst um það markaðssetja fyrirtækið í samstarfi við aðra, styrkja 

aðra og koma þannig nafni fyrirtækisins á framfæri, (e. co-branding) og byggja upp hlekki 

(e.link building) (Chafey, D. og Chadwick, E. 2012). 

Þessar aðferðir verða nýttar með Wow air. Gaman Travel munu vera inn á heimasíðum Wow 

air sem er fyrir erlendan markað, það er að segja fyrir þá sem eru að skoða ferð til Íslands. Þar 

verður box eða kubbur sem sérstaklega verður tekið fram að hér sé hægt að bóka 

pakkaferðir.Þegar er verið er að nota þetta í dag hjá Gaman Ferðum á heimasíðu Wow air sem 

er sniðinn sérstaklega fyrir íslenska markaðinn. Eins eru Gaman Travel í samstarfi við Secret 

Solstice tónlistarhátíðina á Íslandi og þar er verið að nýta þessa aðferð einnig. Þetta gæti hjálpað 

Gaman Travel að komast ofarlega í náttúrulegri leit á leitarvélum.  

4.1.5 Gagnvirk markaðssetning (e. interactive ads) 

Í þessum flokki eru það vefborða (e. site-specific media buys), auglýsingakerfi (e. ad networks), 

gagnkvæmir samningar (e. contra-deals), kostun, (e. sponsorship) og hegðunarmiðuð 

markaðsetning (e. behavioral targeting) (Chafey, D. og Chadwick, E. 2012). 

Í þessum flokki eru það auglýsingakerfin sem verða notuð hjá Gaman Travel. Vefborðarnir eru 

einnig mjög áhugaverðir en ekki verður notast við þá að svo stöddu og er það vegna þess hversu 

kostnaðarsamir  þeir eru.  

4.1.6 Auglýsingakerfi  

Það eru til fjölmörg auglýsingakerfi en Gaman Travel mun notast við Facebook og  

GoogleAdSence. Helsti kostur þessara auglýsingarkerfa er að hægt er að birta auglýsingar sem 

eru stílaðar inn á ákveðinn markhóp. Á Facebook er hægt að stíla inn á ákveðin aldur, kyn og  

marksvæði sem væru þá Bandaríkin, Þýskaland og Bretland. Auglýsingarnar hjá Facebook 

birtast aðeins innan Facebook. Þór Bæring Ólafsson (munnleg heimild, 30. mars 2016) 

Í  GoogleAdSence er hægt að stíla inn á ákveðna notendur þá einna helst út frá staðsetningu. 

Auðvelt er að stýra hversu miklu fjármagni er eytt í birtingar og einnig er hægt að mæla árangur 

þeirra. Í þessu auglýsingakerfi er hægt að nýta sér samstarfsnet (e. partner network) en það 

virkað þannig að hvaða heimasíða sem er getur selt sitt auglýsingapláss og GoogleAdSence 

setur sjálfkrafa inn þær auglýsingar sem að henta best hverju sinni. Það er því misjafnt hvaða 

auglýsingar birtast eftir því hver er að skoða síðuna hverju sinni (Google. e.d.).  
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4.1.7 Valkvæð markaðssetning (e. opt –in e-mails) 

Valkvæð markaðssetning er netfangalisti fyrirtækisins (e. house list e –mails), kaldur 

útsendingarlisti (e. cold rented list), (e. co branded)  og auglýsingar á rafrænum miðlum hjá 

þriðja aðila (e. ads in third party e – newsletters) (Chafey, D. og Chadwick, E. 2012). 

Gaman Travel mun safna netföngum á sinn eigin póstlista sem verður nýttur til þess að senda 

fréttabréf, kynna nýjar ferðir, vörur, þjónustu  og jafnvel tilboð. Netfangalistar sem þessir eru 

dýrmætir fyrirtækjum og mikilvægt er að fyrirtæki sendi ekki of oft netpósta. Ef það er gert 

getur það misst marks. Viðtakandinn verður pirraður og upplifir þetta sem áreiti, hendir 

póstinum strax í ruslið eða afskráir sig af póstlistanum.  

Gaman Travel mun fá aðgang að netfangalista Wow Travel þar sem sendur yrði út netpóstur og 

Gaman Travel kynnt sem ferðaskrifstofa sem selur pakkaferðir til Íslands. Einnig er líklegt að 

netfangalisti Wow air verði notaður til að kynna pakkaferðir til Íslands. Það hefur verið gert 

með Gaman Ferðum fyrir Íslenska markaðinn. Gaman Travel er einnig í samstarfi við Secret 

Solsticse eins og hefur komið fram og netfangalistinn þar verður nýttur til að auglýsa  

pakkaferðir á hátíðina.  

4.1.8 Vírus markaðsetning (e. viral marketing)  

Vírusmarkaðssetning er þannig að efni er sett saman og því dreift á samfélagsmiðlum eða 

með tölvupósti (Chafey, D. og Chadwick, E. 2012). 

Þetta er eitthvað sem að Gaman Travel munu koma til með að nýta sér. Útbúa skemmtileg 

myndbönd frá ferðamannastöðum á Íslandi, hugsanlega einhverskonar upplifunar myndbönd. 

Það yrði svo birt meðal annars á á samfélagsmiðlum Gaman Travel. Til þess að koma af stað 

vírusmarkaðssetningu þá þarf að skapa „buzz“. Efnið þarf að vera eitthvað sem að vekur áhuga 

og í senn hafi eitthvað gildi fyrir fólk. Þeir sem horfa á myndbandið myndu vilja fara á staðinn 

og fá að upplifa það sem verið væri að gera í myndbandinu.  

4.1.9 Mobile Marketing  

það er mjög mikilvægt að heimasíða Gaman Travel verði aðgengileg fyrir snjallsíma og 

spjaldtölvur (e. mobile machines). Eins og fram kom hér að ofan þá voru það 66% allra sem að 

notuðu leitarvélina hjá Google til að fá upplýsingar um Ísland sem gerðu það í gegnum 

snjalltæki. Mobile marketing er markaðssetning í gegnum farsíma, snjallsíma og spjaldtölvur. 

Þessi tæki búa yfir þeim eiginleika að þau tengja neytandann persónulegum böndum. Þess 

vegna þarf markaðssetning í gegnum snjallsíma að vera mjög vandvirk. Mobile marketing 

inniheldur samskipti við neytendur í gengum snjallsíma með því að senda t.d, einföld skilaboð 
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þar sem verið er að kynna þjónustu fyrirtækisins. Í dag er hægt að ná til viðskiptavinarins í 

gegnum, sms, mms, tölvupóst, öpp og vefsíður. Mobile marketing gefur kost á beinni svörun 

með tiltölulega lágum kostnaði. Auðvelt er að herja á hvern markhóp og jafnvel niður á 

einstakling (Chafey, D. og Chadwick, E. 2012). 

 

4.1.10 Yfirlit Markaðssáætlunar  

Lögð verður rík áhersla á markaðssetningu tengda leitarvélabestun, tengslamyndun á 

internetinu, óbeina markaðssetningu og samstarfsmarkaðssetningu eða 80%. Nauðsynlegt er að 

fylgjast vel með og mæla árangur auglýsinganna. Ef þær virðast ekki vera að skila árangi  þá 

þarf að bregðast við og breyta um áherslur. Einnig þarf að taka tillit til þess að  það eru 

breytingar bæði í innra og ytra umhverfinu sem geta haft árhrif að markaðsáætlun virki ekki 

sem skildi. Það verða einnig notaðar aðrar aðferðir í markaðsáætluninni, svo sem 

auglýsingakerfi, vírusmarkaðssetning, valkvæð markaðssetning og mobile markaðssetning. 
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Tafla 13. Gaman Travel áherslu í markaðsstarfi 

Gaman Travel áherslur í 

markaðsstarfi  

  

Fókus  80% 

Markaðssetning tengd 

leitarvélabestun Leitarvélabestun                                                             

pay per click 

30% 

Tengslamyndun á internetinu 

Samfélagsmiðlar 

25% 

Óbein markaðssetning                             

Ferðakaupstefnur                          

Vinnustofur  

20% 

Samstarfsmarkaðssetning                         

Wow air                                                         

Secret Solstice  

5% 

Aðrar aðferðir  20% 

Auglýsingakerfi  5% 

Valkvæð markaðssetning                

Tölvupóstur innanhúss                

Tölvupóstur Wow air 

5% 

Vírusmarkaðssetning  5% 

Mobile markaðssetning  5% 

 

4.2 Heimasíða Gaman Travel og bókunarvél 

Það er  mikilvægt að vera með vel uppbyggða heimasíðu. Góð heimasíða ætti alltaf að byrja á 

því að skilja þarfir notandans. Viðskiptavinirnir vilja geta fundið þær upplýsingar sem leitað er 

að með tiltölulega lítilli fyrirhöfn, geta haft samskipti við fyrirtækið með einföldum hætti og 

pantað á síðunni. Mikilvægt er að heimasíðan sé fljót að hlaðast niður sé vel uppbyggð og 

stjórnborðið sé auðskiljanlegt (Chafey, D. og Chadwick, E. 2012). 

Helstu markmið allra vefsíðna eru skilgreind sem fimm S internets markaðssetningar. (e. the 5 

Ss of internet marketing). S in fimm standa fyrir: Selja (e. sell) sem getur verið í formi beinni 
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eða óbeinn sölu og takmarkið að auka söluna um einhver ákveðin prósent. Að tengja saman 

ferðamenn og ferðaþjónustuaðila við fyrirtæki og stofnanir á Íslandi í ferðaþjónustunni.  

Þjónusta – aukavirði (e. service – add value). Þjónusta snýst um það að hvetja notendur til þess 

að koma aftur á heimsíðu Gaman Travel. Það er gert með því að hafa áhugavert efni og 

gagnlegar upplýsingar. Hér gæti Gaman Travel verið með hagnýtar upplýsingar um ferðirnar 

sínar, landsvæði og staði á Íslandi. Sett inn myndir úr ferðum og frá áfangastöðum á Íslandi. 

Einnig er hægt að nýtast við blogg- og tengja við heimasíðuna áhugaverða hlekki og eins vísa 

á samfélagsmiðla Gaman Travel.  

Samskipti (e. speak – get closer to the customer). Hafa spjall á síðunni (e. live chat) þannig 

getur notandinn alltaf átt í beinu samskiptum við fyrirtækið. Þjónustukannanir og eftirfylgni 

þeirra er mjög mikilvægur hlutur í að bæta gæði og þjónustu fyrirtækisins. Einnig er hægt að 

eiga í samskiptum við viðskiptavininn í gegnum samfélagsmiðlana sem eru þá tengdir við 

viðkomandi fyrirtæki í gengum heimasíðu þessa.  

Sparnaður (e. save). Fyrirtæki sem er nánast eingöngu hýst á netinu getur sparað fyrirtækjum 

mikinn kostnað t. d í húsnæði og staðsetningu fyrirtækisins. Ef aðgengi á heimasíðunni er 

hönnun hennar er góð þá þarf viðskiptavinurinn í raun einungis að vera í sambandi í gegnum 

síðuna.  

Ný upplifun (e. sizzle – extend the brand online). Búa til upplifun fyrir viðskiptavininn, 

framlenging á fyrirtækinu. (Kotler, Bowen, Makens. 2014). 

Tafla 14. Tímasetninga og framkvæmdaráætlun  

Mánuður Verkefni Áb. aðili 

September  Textagerð heimasíðu 

 Undirbúningur  

Vinnustofa USA 

 Undirbúningur Ferðasýning 

WTM 

 Google 

Adwords/analytics skýrla 

 Facebook 3x í viku 

 Instagram 2 x í viku  

 Leitarvélabestun + skýrsla 

Markaðsstjóri  

Sölustjóri / Markaðsstjóri 

 

Sölustjóri / Markaðsstjóri  

 

Markaðsstjóri 

 

Vefstjóri  

Vefstjóri  

Markaðsstjóri  
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Október   Ferðasýning Vestnorden 

 Undirbúningur  

Vinnustofa USA 

 Vinnustofa USA 

 Facebook 3 x í viku  

 Instagram 2 x í viku  

 Uppfæra efni á heimasíðu 

 Leitarvélabestun + skýrsla  

 Eftirfylgni vinnustofa 

 Eftirfylgni ferðasýning 

 Google  

Adwords/analytics skýrla 

 

 

Sölustjóri / Markaðsstjóri 

Sölustjóri / Markaðsstjóri  

 

Sölustjóri / Markaðsstjóri  

Vefstjóri  

Vefstjóri  

Vefstjóri 

Markaðsstjóri 

Sölustjóri / Markaðsstjóri  

Sölustjóri / Markaðsstjóri  

Markaðsstjóri 

Nóvember    Ferðasýning WTM  

 Netpóstur Wow USA  

 Netpóstur Germany 

 Netpóstur USA 

 Netpóstur Wow UK  

 Netpóstur Wow Germany 

 Netpóstur UK  

 Leitarvélabestun + Skýrsla  

 Facebook 3 x  í viku  

 Instagram 2 x í viku  

 Uppfæra efni á heimasíðu 

 Eftirfylgni ferðasýning 

 Google  

Adwords/analytics skýrla 

Sölustjóri/ Markaðsstjóri 

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri  

Vefstjóri 

Vefstjóri 

Vefstjóri 

Sölustjóri/ Markaðsstjóri 

Markaðsstjóri  

 

Desember   Netpóstur Wow USA  

 Netpóstur Germany 

 Netpóstur USA 

 Netpóstur Wow UK  

 Netpóstur Wow Germany 

 Netpóstur UK  

 Leitarvélabestun + skýrsla 

 Facebook 3 x  í viku  

 Instagram 2 x í viku  

 Uppfæra efni á heimasíðu 

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri  

Vefstjóri 

Vefstjóri 

Vefstjóri 

Markaðsstjóri  
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 Google Adwords/analytics 

skýrla 

 

Janúar 

 

 

 Bjóða USA samstarfsaðilum 

til Íslands 

 Bjóða UK samstarfsaðilum til 

Íslands 

 Netpóstur Wow USA  

 Netpóstur Germany 

 Netpóstur USA 

 Netpóstur Wow UK  

 Netpóstur Wow Germany 

 Netpóstur UK  

 Leitarvélabestun + skýrsla 

 Facebook 3 x  í viku  

 Instagram 2 x í viku  

 Uppfæra efni á heimasíðu 

 Google  

Adwords/analytics skýrsla  

Sölustjóri/ Markaðsstjóri 

 

Sölustjóri/ Markaðsstjóri 

 

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri  

Vefstjóri 

Vefstjóri 

Vefstjóri 

 

Markaðsstjóri  

 

Febrúar   Bjóða Þýskum 

samstarfsaðilum til Íslands 

 Undirbúningur Ferðasýningu 

ITB Berlín  

 Netpóstur Wow USA  

 Netpóstur Germany 

 Netpóstur USA 

 Netpóstur Wow UK  

 Netpóstur Wow Germany 

 Netpóstur UK  

 Leitarvélabestun + skýrsla  

 Facebook 3 x  í viku  

 Instagram 2 x í viku  

 Uppfæra efni á heimasíðu 

 Eftirfylgni af USA og 

Germany heimsókn 

samstarfsaðila 

 Google  

Adwords/analytics skýrsla 

Sölustjóri/ Markaðsstjóri 

 

Sölustjóri/ Markaðsstjóri 

 

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri  

Vefstjóri 

Vefstjóri 

Vefstjóri 

Sölustjóri/ Markaðsstjóri 

 

Markaðsstjóri  

 

Mars   Ferðasýningu ITB Berlín  Sölustjóri/ Markaðsstjóri 
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 Netpóstur Wow USA  

 Netpóstur Germany 

 Netpóstur USA 

 Netpóstur Wow UK  

 Netpóstur Wow Germany 

 Netpóstur UK  

 Eftirfylgni ferðasýning 

 Leitarvélabestun + skýrsla  

 Eftirfylgni af UK  

heimsókn samstarfsaðila 

 Facebook 3 x  í viku  

 Instagram 2 x í viku  

 Uppfæra efni á heimasíðu 

 Google  

Adwords/analytics skýrsla 

 

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Sölustjóri/ Markaðsstjóri 

Markaðsstjóri  

Sölustjóri/ Markaðsstjóri 

 

Vefstjóri 

Vefstjóri 

Vefstjóri 

 

Markaðsstjóri  

 

Apríl   Netpóstur Wow USA  

 Netpóstur Germany 

 Netpóstur USA 

 Netpóstur Wow UK  

 Netpóstur Wow Germany 

 Netpóstur UK  

 Leitarvélabestun + skýrsla  

 Facebook 3 x  í viku  

 Instagram 2 x í viku  

 Uppfæra efni á heimasíðu 

 Google  

Adwords/analytics skýrsla 

 

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri  

Vefstjóri 

Vefstjóri 

Vefstjóri 

Markaðsstjóri  

 

Maí   Netpóstur Wow USA  

 Netpóstur Germany 

 Netpóstur USA 

 Netpóstur Wow UK  

 Netpóstur Wow Germany 

 Netpóstur UK  

 Leitarvélabestu + skýrsla  

 Facebook 3 x  í viku  

 Instagram 2 x í viku  

 Uppfæra efni á heimasíðu 

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri  

Vefstjóri 

Vefstjóri 

Vefstjóri 
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 Google  

Adwords/analytics skýrsla 

 

Markaðsstjóri  

 

Júní   Netpóstur Wow USA  

 Netpóstur Germany 

 Netpóstur USA 

 Netpóstur Wow UK  

 Netpóstur Wow Germany 

 Netpóstur UK  

 Leitarvélabestun + skýrsla  

 Facebook 3 x  í viku  

 Instagram 2 x í viku  

 Uppfæra efni á heimasíðu 

 Google  

Adwords/analytics skýrsla 

 

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri  

Vefstjóri 

Vefstjóri 

Vefstjóri 

Markaðsstjóri  

 

Júlí    Netpóstur Wow USA  

 Netpóstur Germany 

 Netpóstur USA 

 Netpóstur Wow UK  

 Netpóstur Wow Germany 

 Netpóstur UK  

 Leitarvélabestun + skýrsla  

 Facebook 3 x  í viku  

 Instagram 2 x í viku  

 Uppfæra efni á heimasíðu 

 Google  

Adwords/analytics skýrsla 

 

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri  

Vefstjóri 

Vefstjóri 

Vefstjóri 

Markaðsstjóri  

 

Ágúst   Undirbúningur ferðasýning 

 Netpóstur Wow USA  

 Netpóstur Germany 

 Netpóstur USA 

 Netpóstur Wow UK  

 Netpóstur Wow Germany 

 Netpóstur UK  

 Leitarvélabestun + skýrsla  

 Facebook 3 x  í viku  

 Instagram 2 x í viku  

Sölustjóri/ Markaðsstjóri 

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri / Vefstjóri  

Markaðsstjóri  

Vefstjóri 

Vefstjóri 
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 Uppfæra efni á heimasíðu 

 Google  

Adwords/analytics skýrsla 

Vefstjóri 

Markaðsstjóri  

 

 

Í viðauka er að finna nákvæmari uppsetningu á framkvæmdaráætlun þessari. 

4.4 Árangursmælingar  

Það er nauðsynlegt að fylgjast með og mæla árangurinn af því markaðsstarfi sem unnið er og 

til eru fjölmargar leiðir til þess að mæla ýmsa hluti er við koma markaðsstarfi. En ekki er 

einungis nóg að mæla heldur þarf að nýta niðurstöðurnar til þess að bæta markaðsstarfið og 

koma auga á hvaða markaðsstarf virkaði og skilaði árangri og hvað ekki.  

Lykilmælikvarðar (e. key performance indicators)  

 Tíðni smella (e.click throug rat) 

 Hlutfall gesta sem verða viðskiptavinir (e.conversion rate) 

 Hopp (e. bounce rate)  

 Meðaltími sem eytt er á síðunni (e. average time on site)  

 Einstakir gestir og þeir sem koma aftur (e. unique and returning visitors) 

 Eftirsóttustu síðurnar (e.most requested pages) 

 Síður sem vísa á viðkomandi síðu (e. reffering sites)  

 Leitarvélar (e. search engines) 

 Skilyrði leitar (e.search terms) 

(Chafey, D. og Chadwick, E. 2012). 

Tíðni smella (e.click through rate) er fundið út með því að deila heildarfjölda þeirra sem að 

smelltu á vefborða á móti heildarfjölda sem að fóru inn á heimasíðuna (Chafey, D. og 

Chadwick, E. 2012). Með þessu er hægt að sjá hvort auglýsingin sé að ná tilætlaðri athygli 

væntanlegra viðskiptavina. Ef ekki er smellt á auglýsinguna  er möguleiki að það þurfi að skipta 

henni út eða breyta henni til þess að fanga athygli markhópsins.  

Hlutfall gesta sem verða viðskiptavinir (e. conversion rate) er hægt að mæla með því að deila 

fjölda viðskiptavina í fjölda þeirra sem heimsóttu síðuna. Þessi mæling gefur hugmynd um það 

hvort að heimasíðan sjálf sé að skila tilætluðum árangri . Það er að segja ef að auglýsingin skilar 
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umferð inn á heimasíðuna en engin eða lítil sala á sér stað, að þá þarf að skoða ástæðuna nánar 

(Chafey, D. og Chadwick, E. 2012).   

Hopp (e. bounce) Viðskiptavinir eru þeir sem að fara inn á heimasíðuna og fara strax út af henni 

aftur. Ástæðurnar fyrri þessu geta verið t.d að smellt var óvart á síðuna eða að upplýsingar á 

síðunni reynast viðskiptamanninum óviðkomandi. Marktækar rannsóknir um „hopp“ innifela 

m.a. að mæla meðaltímann sem eytt er á heimasíðunni og telja gestina sem heimsækja 

heimasíðuna og þá sem koma aftur. Með þessum mælingum er hægt að fá góðar vísbendingar 

um hvað er að virka og hvað ekki (Chafey, D. og Chadwick, E. 2012). 

Eftirsóttustu heimasíðum (e. most requested pages) þarf að fylgjast með og síðum sem vísa á 

vefsíðuna Gaman Travel (e. reffering sites), leitarvélum ( e. search engines) og skilyrði leitar 

(e. search terms). Hér er mikilvægt að skoða hverju leitarorðin eru að skila og eins hvort að 

önnur orð sem fyrirtækið er ekki að nýta sér að skila umferð inn á heimasíðuna (Chafey, D. og 

Chadwick, E. 2012). 
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Niðurstöður  

Markmið þessara ritgerðar var að gera greininga- og aðgerðaáætlun fyrir ferðaskrifstofuna 

Gaman Travel til þess að stuðla að vel heppnaðri inngöngu á innlendan ferðamarkað. Auk þess 

þarf félagið að fara yfir það hvaða miðlar henti fyrirtækinu best til að koma því á framfæri á 

erlendum markaði. 

Markaðsstefna og staðfærsla Gaman Travel er sú að fyrirtækið mun aðgreina sig með 

verðlagningu og persónulegri og vandaðri þjónustu fyrir viðskiptavini sína. Aðgreiningin mun 

vera varan sem seld er, það er að segja pakkaferð til Íslands sem innifelur flug, hótel og oft á 

tíðum afþreyingaferðir í einni og sömu bókuninni. Það virðist verð vöntun á slíku vöruframboði 

hjá íslenskum ferðaskrifstofum sem að selja Ísland. Það er tímasparnaður fyrir viðskiptavininn 

að geta bókað allt á sama staðnum á verði sem er samkeppnishæft. Hvort sem um ræðir 

einstakling á veraldarvefnum eða erlend ferðaskrifstofa sem að sérhæfir sig í pakkaferðum til 

Íslands. 

Að mati höfundar er vænlegast fyrir Gaman Travel að einbeita sér að bandaríska-, þýska- og 

breska markaðnum. Markhópurinn er á aldrinum 30-55 ára með háar tekjur eða tekjur yfir 

meðallagi. Þessi hópur kaupir afþreyingaferðir er tengjast náttúru Íslands og er umhugað um að 

fyrirtækin sem verslað er við sýni samfélagslega ábyrgð og sjálfbærni. Viðskiptavinur finnur 

upplýsingar um Ísland á internetinu og bókar ferðina sína á ferðskrifstofu í heimalandi sínu eða 

sjálfur á internetinu.  Ástæða þess að ferðamaðurinn kemur til Íslands er sú að hann er að koma 

í frí. 

Þegar kemur að markaðssetningu þá verður notuð hefðbundin markaðssetning og stafræn 

markaðssetning. Hefðbundna markaðssetningin mun felast í ferðasýningum og vinnustofum á 

Íslandi og erlendis. Þar sem margir hefðbundnir auglýsingamiðlar eru mjög kostnaðar samir 

verður mest auglýst á starfrænum miðlum. Á internetinu er hægt að ná til mjög stórs hóps 

viðskiptavina fyrir mun minna fjármagn en það sem  kostar að auglýsa í hefðbundnum 

miðlunum svo sem leitarvélabestun, tengslamyndum í gegnum samfélagsmiðla,  

auglýsingakerfi GoogleAdSence og Facebook.  

Mikilvægt er að mæla árangur af markaðsstarfi fyrirtækja og þarf Gaman Travel að vera 

meðvitað um að breytingar sem geta átt sér stað í innra og ytra umhverfi sínu sem og vefmiðla 

um heim allan geta haft árif á markaðsstarf þess og það ber að vakta. 
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