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Útdráttur 
 
Markmið ritgerðarinnar var að búa til og móta markaðsáætlun fyrir Krispy Kreme á 

Íslandi. Tilgangur ritgerðarinnar var tvennskonar. Annarsvegar var hann sá að aðstoða 

Krispy Kreme við að kynna fyrirtækið þar sem hlutfall þeirra sem þekkja vörumerkið 

á Íslandi er í kringum 50% og hinsvegar að aðstoða Krispy Kreme við að stækka 

markhóp sinn og sækja á nýja markaði. Áætlunin listar upp markmið, aðgerðir og 

hugmyndir sem Krispy Kreme getur innleitt svo að markmiðin náist. Þar sem Hagar 

höfðu nýverið framkvæmt megindlega rannsókn á vitund og ímynd vörumerkisins 

ákvað höfundur að leggja áherslu á eigindlega rannsókn og tók viðtal við rekstarstjóra 

og markaðsstjóra Krispy Kreme, Viðar Ottó Brink og Inga Kristjánsdóttir. 

Í upphafi áætlunarinnar verður farið í sögu Krispy Kreme, hér á Íslandi og erlendis. 

Þar á eftir er farið í aðferðafræði markaðsáætlunarinnar og hún útskýrð. Því næst er 

farið yfir helstu líkön sem notuð eru en þau hafa þann tilgang að hjálpa til við að skilja 

og greina markaðinn og neytendur og hvað þarf til svo árangur náist.  

Helstu líkönin eru SVÓT, PESTLE, Ansoff og Fimm krafta líkan Porters. Líkön 

þessi reyndust góð til þess að greina markaðinn sem Krispy Kreme er á og 

samkeppnisumhverfi þeirra. Út frá greiningunni var markhópur skilgreindur og 

staðfærsla vörumerkisins. Í síðari hluta áætlunarinnar er farið í atriði eins og 

markaðsstefnu og markmið fyrir 1 ár sem og SMART. Aðgerðaráætlun er tekin vel fyrir 

og allt sem viðkemur henni og að endingu er fjallað um mælanleika og eftirfylgni. 

Helstu niðurstöður er á þá leið að margt gott starf hefur verið unnið frá því að Krispy 

Kreme kom á markað á Íslandi. Vitundarmælingar sýna að eftir aðeins 5 mánuði á 

markaði vita u.þ.b. 50% af Íslendinum af Krispy Kreme. Markaðsáætlun þessi ætti því 

að ýta enn frekar undir góðan árangur með því að leggja til góðar leiðir sem Krispy 

Kreme getur farið þar sem háleit en raunhæf markmið eru sett.  

Aðalmarkmið þessarar markaðsáætlunar er að búa til tryggt og traust sambandi milli 

Krispy Kreme og neytenda með það að leiðarljósi að tryggja ánægju 

neytenda/viðskiptavina til langtíma arðsemi. Það hefst með réttum skilaboðum, á 

réttum stöðum sem unnin eru í takt við markmið áætlunarinnar, með gæði og glaðværð 

að leiðarljósi. 

 

Lykilhugtök: Markaðsfræði, markaðsáætlun, markaðssetning og aðgerðaáætlun 
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1.0 Inngangur 

Krispy Kreme er gamalt og rótgróið fyrirtæki með útsölustaði um allan heim. 

Fyrirtækið hefur verið til í marga áratugi eða frá 13. Júlí 1937 og gengið mjög vel allar 

götur síðan. Hagar tryggðu sér leyfi (e. franchise) og opnuðu Krispy Kreme á Íslandi 

þann 5. nóvember 2016, en kaffihúsið er staðsett inni í verslun Hagkaups í Smáralind. 

Þar er hægt að koma og setjast niður og fá sér hágæða kaffisopa, nýbakaða kleinuhringi 

ásamt öðru góðgæti í þægilegu umhverfi, þar sem WiFi er frítt, hvort sem fólk ætlar að 

versla í Hagkaup eða ekki.  

Það eru þrjár aðalástæður fyrir því að höfundur valdi þetta viðfangsefni. Fyrsta 

ástæðan er sú að Krispy Kreme er heimsþekkt vörumerki sem margir þekkja. Því finnst 

höfundi það mjög spennandi að taka fyrir svo þekkt og sterkt vörumerki sem er að byrja 

að fóta sig á íslenskum markaði. Önnur ástæða er sú að Krispy Kreme tengist mjög 

núverandi vinnu höfundar sem gerir þetta enn athyglisverðara og skemmtilegra. 

Tengingin er sú að Krispy Kreme er viðskiptavinur fyrirtækis sem höfundur vinnur hjá 

og er höfundur í beinum samskiptum við rekstraraðila Krispy Kreme í daglegu starfi. 

Þriðja ástæða er að höfundur þekkir einnig persónulega til rekstraraðila Krispy Kreme 

og fannst því tilvalið að gera góða og hagnýta markaðsáætlun sem Krispy Kreme gæti 

stuðst við ef þau sjá tækifæri í.  

Markmiðið skýrslunnar er einfalt, að búa til góða markaðsáætlun fyrir glænýtt 

fyrirtæki sem er að taka sín fyrstu skref á íslenskum markaði. Skýrslan verður því fyrst 

og fremst hagnýt og fræðileg þar sem höfundur vonar að Krispy Kreme geti nýtt sér 

innihald markaðsáætlunarinnar. Í grunninn mun þessi markaðsáætlun snúast um það að 

greina marðaðsumhverfi Krispy Kreme og í kjölfarið finna hentuga leið til að 

markaðssetja Krispy Kreme sem góðan kost þegar að kemur að neyslu og upplifun í 

mat og drykk.  

Uppbygging skýrslu verður um greiningartól og líkön markaðsfræðinnar til að 

greina markaðinn og staðsetningu Krispy Kreme á markaði. Höfundur mun svo leggja 

til þá leið sem hentar Krispy Kreme best. Í lok markaðsáætlunar vonast höfundur til að 

það verði komin raunhæf mynd af því hvað best sé að gera fyrir Krispy Kreme svo að 

það getir vaxið og dafnað enn frekar. 
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2.0 Krispy Kreme 

Þann 13. júlí 1937 opnaði fyrsti Krispy Kreme staðurinn. Maður að nafni Vernon 

Rudolph keypti uppskrift af frönskum matreiðslumanni og leigði um leið húsnæði undir 

starfsemina. Í upphafi framleiddi hann kleinuhringina í þeim eina tilgangi að selja í 

matvöruverslunum. En það sem gerðist var að ilmurinn af framleiðslunni læddist út í 

hverfið þar sem gangandi fólk fann lyktina sem komu til hans í von um að fá að kaupa 

nýbakaða kleinuhringi. Til að leysa þetta vandamál útbjó hann lúgu þar sem gangandi 

fólk gat komið og keypt nýbakaða kleinuhringi. Kleinuhringurinn sem hann seldi þarna 

var „Orginal Glazed“ kleinuhringurinn sem er þeirra aðal kleinuhringur enn í dag 

(Krispy Kreme, 2017). Hér fyrir neðan er sagan rakin í stórum dráttum. 

 

 
Tafla 1. Saga Kirpsy Kreme 

 

2.2 Krispy Kreme á Íslandi 
Upphaf Krispy Kreme hér á landi má rekja til þess að stjórnendur Hagkaups vildu opna 

kaffihús í nokkrum verslunum sínum þar sem mikið pláss er innan flestra þeirra og 
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skapa enn meiri upplifun og þægindi fyrir viðskipavini sína. Margar hugmyndir voru 

ræddar og þá hvort Hagkaup myndi opna kaffihús undir sínum eigin merkjum eða undir 

merkjum annara. Eftir mikla hugmyndavinnu og marga fundi var ákveðið að sækja um 

leyfi til opnunar Krispy Kreme staðar. Ferlið gekk vel fyrir sig og 9 mánuðum eftir að 

ákveðið var að fara þessa leið opnaði fyrsti Krispy Kreme staðurinn í Hagkaup 

Smáralind. Kjörið var að byrja þar vegna þeirra breytinga sem áttu sér stað í Hagkaup 

og Smáralind á þessum tíma. Stórum hluta Smáralindar var breytt á því svæði sem 

Hagkaup er á og var búðin sjálf minnkuð um u.þ.b. helming. Krispy Kreme staðurinn 

stendur fremst í versluninni og var opnaður með pompi og prakt þann 5. nóvember 

2016. (munnleg heimild, 8. Mars 2017). 

Krispy Kreme er lítið og sætt kaffihús sem selur kleinuhringi, allskyns kaffidrykki, 

Frozze drykki í mörgum tegundum, gos, safa og fleira. Kaffihúsið er staðsett fremst í 

verslun Hagkaup Smáralindar þar sem hægt er að setjast niður og fá sér kleinuhring eða 

drykk, hvort sem fólk þarf að fara í Hagkaup eða ekki. Það má því segja að Hagar, 

eigendur Hagkaups og Krispy Kreme, séu að auka þjónustu í verslunum sínum þar sem 

báðir staðir hjálpa hvor öðrum með það að markmiði að fá sem flesta til sín (munnleg 

heimild, 8. Mars 2017). 

3.0 Aðferðafræði 

Aðferðafræði má skipta í tvennt. Annarsvegar megindleg aðferð og hinsvegar eigindleg 

aðferð. Þegar markaðsáætlanir eru gerðar er gott að notast við báðar aðferðir eða 

blandaða aðferð en þannig nær rannsakandi betri heildarsýn á verkefnið og niðurstöðum 

þess (Creswell, 2003).  

Eigindlegar aðferðir virka þannig að rannsakandi fær dýpri og ítarlegri skilning á 

viðfangsefninu í gegnum fáa en fróða viðmælendur. Viðmælendur sem þættu góðir í 

þetta væru t.d. sérfræðingar í markaðsmálum og/eða þeir sem standa fyrirtækinu næst í 

sölu- og markaðsmálum. Þetta gætu verið markaðsstjóri og rekstrarstjóri Krispy Kreme.  

Megindlegar aðferðir felast meira í því að fá mörg stöðluð svör þar sem ekki er farið 

djúpt í efnið. Svarendur í megindlegum aðferðum hafa ekki allir sérþekkingu á efni 

rannsóknarinnar þar sem fjöldinn er svo mikill (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna 

Ólafsdóttir, 2013). Oft eru eigindlegar aðferðir óstaðlaðar og geta því gefið tækifæri á 
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opnum viðtölum en með því er átt að viðmælandi getur verið spurður nánar út í einstaka 

atriði sem gefur viðtalinu enn meiri dýpt.  

Eigindlegar aðferðir hafa þó sína ókosti en þeir helstu eru að framkvæmdin getur 

verið mjög tímafrek ef viðmælendur eru margir og svo getur líka verið erfitt að draga 

skýrar ályktanir af fámennum hóp. Megindleg aðferð gengur út á það að mæla töluleg 

gögn og getur því úrtakið verið mjög stórt en þeir sem fara í megindlega aðferð reyna 

eftir bestu getu að hafa úrtakið eins stórt og kostur er. Niðurstöður megindlegra aðferða 

verða því oft nákvæmari og markvissari en þeirri eigindlegu vegna stærðarmunar á 

úrtaki (Malhotra, 2009). 

3.1 Aðferðafræði markaðsáætlunar  
Aðferðafræðin sem höfundur vann eftir, að mestu leyti, var rannsóknarvinna og 

greining á markaðsumhverfi og samkeppnisaðstæðum Krispy Kreme. Höfundur 

studdist einnig við fyrirliggjandi megindlega rannsókn um vitund Íslendinga á Krispy 

Kreme. Í rannsóknar- og greiningarvinnunni framkvæmdi höfundur eigindlega 

rannsókn þar sem viðmælendur voru Viðar Ottó Brink, rekstrarstjóri Krispy Kreme og 

Inga Kristjánsdóttir, markaðsstjóri Krispy Kreme. Markmið viðtalsins var að fá betri 

innsýn og heildarsýn á allt sem viðkemur Krispy Kreme. Höfundur fór vel inná stofnun 

Krispy Kreme á Íslandi, hvernig gekk að koma fyrirtækinu af stað, hver stefnan í 

markaðsmálum er, hvernig gengið hefur hingað til og hver framtíðarsýnin er, hvort sem 

það á við um stækkunarmöguleika, markaðsmál o.s.frv. Marðkaðsáætlun þessi mun 

hafa þarfir Krispy Kreme að leiðarljósi þar sem markmið ritgerðarinnar er að gera 

rekstur Krispy Kreme stefnumiðari þannig að fyrirtækið geti vaxið og dafnað á sem 

bestan hátt.  

Í ritgerð þessari verður stuðst við mörg af helstu líkönum í markaðsfræðinni en 

tilgangur þeirra er að finna út, ásamt að vega og meta ytra og innra umhverfi Krispy 

Kreme og finna samkeppnisforskot. Niðurstöðurnar verða svo nýttar til að byggja upp 

góða og heilsteypta áætlun sem Krispy Kreme getur stuðst við. Tímarammi verður 

settur á áætlunina en það er gert til að meta gæði áætlunarinnar. Með tímaramma er 

auðveldlega hægt að setja markmið sem skoðuð eru í takt við tímarammann. Þannig er 

auðvelt að sjá hvort markmið hafa náðst. Ef markmiðin hafa ekki náðst á tilsettum tíma 

má segja að áætlunin hafi ekki staðist væntingar og þá þarf að endurskoða áætlunina. 

Ef markmiðin hafa náðst innan tiltekins tíma má segja að áætlunin sé góð og ekki þarf 

að fara í breytingar. Hafa þarf þó alltaf í huga að markaðsáætlun er lifandi verkfæri og 
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í raun aldrei fullkomin þar sem tíðarandinn er fljótur að breytast. Þeim sem gengur best 

eru þeir sem geta aðlagað sig fljótt að breytingum.  

4.0 Markaðsþekking  

Í þessum hluta verkefnisins verður fjallað um helstu líkön markaðsfræðinnar og þau 

nýtt til greiningar á markaðnum sem styður við markmiðasetninguna. Hér er átt við um 

líkön sem hjálpa okkur við að greina ytra og innra umhverfi Krispy Kreme, en þau eru 

SVÓT (styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri) og PESTLE (stjórnmálalega, 

efnahagslega, samfélagslega, tækni- og lagalega og umhverfilega þætti). Að lokum 

skoðum við hvernig Krispy Kreme getur nýtt tækifærin sem eru í kringum þau sem best 

til að hámarka hagnað sinn en það er gert með vaxtarlíkani Ansoff. 

4.1 Krispy Kreme – SVÓT 
Til þess að greina ytra og innra umhverfi fyrirtækja er líkanið SVÓT notað. Með því 

má auðveldlega sjá hverjir styrkleikar þess eru og veikleikar í innra umhverfi ásamt því 

að sjá hvar ógnanir og tækifæri liggja í ytra umhverfi. Með því að skoða SVÓT líkanið 

með þessum hætti má sjá enn betur en ella hvar hægt er að gera betur en einnig að gera 

sér grein fyrir því sem vel er gert nú þegar. 

Sú stjórn sem fyrirtæki hafa í þessu umhverfi eru á innri þáttunum, styrkleikum og 

veikleikum. Ef fyrirtæki gera sér grein fyrir þessum þáttum er hægt að fara í markvissa 

lagfæringu til að styrkja stoðir þeirra til muna. Þeir þættir sem fyrirtæki hafa enga stjórn 

á eru ytri þættir, ógnanir og tækifæri (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013). 

 

 
Mynd 1. SVÓT greining. Heimild: (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013). 
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Þegar fyrirtæki skoða þessa þætti í þeim tilgangi að bæta árangur sinn er ágætt að hafa 

spurningar úr myndinni hér að ofan í huga. Athuga þarf þó að þetta er ekki tæmandi 

eða réttur listi en á vel við um þetta verkefni. 

Hér á myndinni að neðan má sjá Krispy Kreme greint með SVÓT. Þar kemur fram 

hverjir styrkleikar og veikleikar þeirra eru og ógnanir og tækifæri. 

 
Mynd 2. SVÓT greining. Heimild: (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013). 

 

4.1.1 Styrkleikar  

Styrkleikar Krispy Kreme eru þó nokkir. Kynningarstarfið við opnunina gekk mjög vel 

og náðu þau athygli margra Íslendinga þegar opnun staðarins fór fram. Krispy Kreme 

framleiða kleinuhringina sína hér á landi en fá ekki sent að utan tilbúið deig til bökunar 

eins og raunin er hjá þeirra helsta samkeppnisaðila. Eins bjóða þau upp á hágæða kaffi 

sem er á pari við það kaffi sem önnur flott kaffihús bjóða upp á. Það er því mikill 

styrkleiki að vera ferskur og nýbakaður með hágæða kaffi. Krispy Kreme getur einnig 

skapað mikla upplifun neytenda þar sem framleiðslan er í nánd við kaffihúsið. 

Neytendur geta farið inn í verslun Hagkaups og fylgst með framleiðslu 

kleinuhringjanna í gegnum stóran glervegg, sem kallast kleinuhringjaleikhúsið. Þar er 

starfsfólkið hresst og skemmtilegt og stundum eru gefnir kleinuhringir beint af 

færibandinu. Annar góður styrkleiki er að Krispy Kreme getur breytt frá vananum og 

framleitt öðruvísi kleinuhringi en matseðill þeirra segir til um. Þau geta, og mega, 

framleiða sínar útgáfur af kleinuhringjum og notað til þess vinsæl íslensk hráefni sem 

Íslendingar tengja vel við. Þegar kemur að verðlagningu eru Krispy Kreme aðeins 
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ódýrari en þeirra helstu samkeppnisaðilar, ódýrari kleinuhringi sem og ódýrara kaffi 

þrátt fyrir að vera með hágæða vörur.  

Staðsetning Krispy Kreme er mjög góð en þeir eru staðsettir innan veggja Hagkaups 

í Smáralind. Þau er því með mikla umferð í kringum staðinn alla daga. Veðrið á landinu 

er líka sjaldnast gott en þá er kostur að vera staðsettur í verslunarmiðstöð, fólk þarf ekki 

að ganga mikið úti til að koma til þeirra. Vörumerkið Krispy Kreme var ágætlega þekkt 

hér á landi þegar þau opnuðu vegna ferðalaga Íslendinga til Bandaríkjanna og fleiri 

landa, ætla má því að margir vissu hvað Krispy Kreme var. Það kom sér vel þegar 

staðurinn var opnaður og sparaði talsverða fjármuni og tíma í kynningarstarfinu. Krispy 

Kreme státar einnig af góðu starfsfólki þar sem mikil áhersla er lögð á gott og 

skemmtilegt viðmót sem hluta af upplifun neytendans.  

4.1.2 Veikleikar 

Einn aðalveikleiki Krispy Kreme er að vera einungis með einn stað. Sá staður er í 

Kópavogi, nánar tiltekið í Smáralind, og því eru margir sem þurfa að ferðast töluvert til 

að koma til þeirra. Þeirra helstu samkeppnisaðilar eru með marga staði á mörgum 

svæðum. Þó það teljist meira sem styrkleiki en veikleiki að vera í Smáralind er það þó 

veikleiki líka. Ef fólk vill eingöngu fara á Krispy Kreme getur það verið hamlandi að 

fara í verslunarmiðstöð, fólk þarf að finna bílastæði og ganga smá spöl.  

Þar sem Krispy Kreme er aðeins með einn stað eru framleiðsluvélarnar ekki að keyra 

á fullum afköstum, langt frá því, og í kjölfarið fær starfsfólk Krispy Kreme lítinn tíma 

til að auka færni sína í framleiðslu á kleinuhringjum sem og að stærðarhagkvæmi nýtist 

ekki eins og best væri á kosið.  

Krispy Kreme stendur jafnfætis samkeppnisaðilum sínum þegar kemur að 

vöruframboði á kaffi og kaffidrykkjum en þegar litið er til samkeppni í kleinuhringjum 

kemur í ljós að vöruframboð Krispy Kreme er þynnra en hjá Dunkin Donuts og öðrum 

sambærilegum stöðum eins og bakaríum. Þeir staðir bjóða upp á mun fleiri matarlausnir 

en Krispy Kreme og þá aðallega í morgunmat. Krispy Kreme kaffihúsið er því mjög 

rólegt fyrri part dags þar sem þeir afla lítilla tekna á þeim tíma. 

Þó svo að það sé styrkleiki að vera með kleinuhringjaleikhúsið er það þó veikleiki 

að það sé ekki statt við hliðina á kaffihúsinu eins og er erlendis. Ef fólk vill skoða það 

þarf það að gera sér ferð í gegnum Hagkaup þar sem framleiðsla Krispy Kreme er í 

hinum enda búðarinnar. Þar af leiðandi sjá færri kleinuhringjahúsið en ef það væri statt 
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við hlið kaffihússins. Sendibíll er ekki til hjá Krispy Kreme í dag. Með því að vera ekki 

á bíl útiloka þeir talsverð viðskipti utan kaffihússins þar sem fyrirtæki og aðrir aðilar 

sem kaupa í miklu magni hafa ekki alltaf getu eða vilja til að sækja sjálf. Að sama skapi 

vinna fáir hjá Krispy Kreme sem gerir það enn erfiðara að sækja viðskipti utan 

kaffihússins. Að lokum má segja að það sé veikleiki fyrir Krispy Kreme að fólk veit 

yfirleitt ekki að þeir séu með mjög gott hágæða kaffi. 

4.1.3 Ógnanir  

Krispy Kreme glímir við ógnanir eins og öll önnur fyrirtæki. Sem dæmi má nefna að 

sykurumræðan hér á landi hefur staðið yfir lengi og er hörð, sem er mikil ógn fyrir 

kleinuhringjaframleiðanda. Stór hluti markhóps Krispy Kreme eru krakkar og 

unglingar sem gerir þetta enn verra því umræðan nær yfirleitt hámarki þegar fjallað er 

um börn og sykur.  

Ógnanir tengdar nýjum aðilum á markaði eru alltaf yfirvofandi þar sem nýjir aðilar 

í flestum greinum hér á landi skjóta upp kolli reglulega. Sú ógn sem er hvað sterkust 

gagnvart Krispy Kreme er núverandi samkeppni þar sem mörg fyrirtæki hér á landi eru 

í sama rekstri eða álíka rekstri og selja svipaða matvöru og drykkjavöru. Það eru ófá 

fyrirtækin sem keppa um kaffisopann og kleinuhringinn eða bakkelsið.  

Aðrar ógnanir sem vert er að nefna eru náttúruhamfarir og gengisbreytingar þó svo 

að það fyrrnefnda sé mjóg ólíklegt. Það seinna, gengisbreytingar, þarf að fylgjast vel 

með þar sem u.þ.b. 80% af þeirra hráefnum eru keypt frá Bretlandi. Miðað við 

gengistöflu dagsins í dag má segja að þetta sé frekar kostur en ógn en árferðið getur 

breyst og gengið líka. 

4.1.4 Tækifæri 

Tækifærin má finna út um allt. Vöxtur ferðamanna hingað til lands má flokka sem 

tækifæri þó svo að rekstur Krispy Kreme standi ekki eða falli með þeim. Erlendir 

ferðamenn sem koma til landsins þekkja flestir til Krispy Kreme og eru því líklegir til 

að versla þar og margir þeirra leggja leið sína í Smáralind. Á sama tíma er vöxtur í 

einkaneyslu Íslendinga og segja spár til um að sá vöxtur aukist enn fremur, um 5,7% á 

árinu 2017. Þessi vöxtur hefur jákvæð áhrif á t.d. neyslu kaffidrykkja og skyndibita 

(Hagstofan, 2017). 

Stærsta tækifærið fyrir Krispy Kreme á þessu stigi er líklega að opna fleiri staði, eins 

og áætlanir standa til um. Með því að fjölga stöðum ná þeir framleiðslukostnaði niður, 
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þar sem framleiðsluvélarnar vinna á lágmarks afköstum í dag. Það væri því kjörið 

tækifæri að opna fleiri staði til að ná til fleiri neytenda og ná framleiðslukostnaði vel 

niður og auka þannig framlegð og tekjur. Þar sem Krispy Kreme býður uppá 

sveigjanleika þá væri tilvalið að nota íslenskt hráefni í meira mæli og ná betur til 

markhópsins hér á landi. Samstarf við aðra aðila í þjónustugeiranum væri kjörið 

tækifæri en með því væri hægt að búa til ýmis virðisaukandi tilboð. Að lokum má nefna 

tæknina, en með henni er hægt að gera ýmislegt virðisskapandi eins og t.d. með 

vefverslun. 

4.2 Krispy Kreme – PESTEL 
Í þessum kafla verður farið yfir ytra umhverfi Krispy Kreme og fjallað um þættina fimm 

sem eru lykilþættir þegar ytra umhverfi er skoðað. Þessi fimm atriði eru stjórnmálalegir 

þættir, efnahagslegir þættir, samfélagslegir þættir, tæknilegir þættir, umhverfislegir 

þættir og lagalegir þættir. 

PESTEL er greining sem gerð er svo fyrirtæki og stjórnendur geti áttað sig enn betur 

á ytra umhverfinu. Ytra umhverfið er fyrirbæri sem enginn stjórnandi né nokkuð 

fyrirtæki hefur stjórn á, en það sem stjórnendur og fyrirtæki geta gert er að greina þetta 

vel og undirbúa sig sem best fyrir hvers lags hættum sem leynst gætu í umhverfinu. Í 

raun snýst PESTEL um að fyrirtækin geri sér grein fyrir þeim ógnunum sem kunna að 

herja á, ásamt því að átta sig á tækifærunum sem leynast. 

Skammstöfunin PESTEL stendur fyrir nokkra þætti; stjórnmálalegir þættir, 

efnahagslegir þættir, samfélagslegir þættir, tækniþættir, lagalegir þættir og 

umhverfislegir þættir. Allir þessir þættir geta auðveldlega haft mikil áhrif á fyrirtæki og 

rekstur þeirra og því mikilvægt að hafa þá í huga. Stjórnendur verðar því að vera 

upplýstir um þessa þætti og meta reglulega hvort einhverjir þessara þátta séu 

ásættanlegir. Sem dæmi má nefna stafræna markaðssetningu sem fer stigvaxandi og er 

síbreytileg en þar þurfa fyrirtæki að framkvæma vandað mat á þeim þáttum sem búa til 

umhverfi slíkrar markaðssetningar og finna út hvaða þættir gætu haft mikil áhrif á þeirra 

markaðsáætlun og stefnumótun (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012). 

Það er því mjög mikilvægt fyrir fyrirtæki að fylgjast með þessum breytingum í ytra 

umhverfinu og átta sig á því hvenær og hvernig breytingar verða á félagslegri hegðun, 

tækniframförum og nýjum lagasetningum sem bæði geta skapað ógnanir og tækifæri. 

Fyrirtæki ættu því að leggja mikið á sig til að fylgjast vel með þannig að hægt sé að 
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bregðast fljótt við með skilvirkum hætti til að tryggja að samkeppnisforskot og 

aðgreining náist sem leiðir til styrkingar fyrirtækisins. Að sama skapi er hægt að hellast 

úr lestinni ef eftirlit með þessu er ekki viðhaft. (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012).  

 

 
Mynd 3. Pestle greinin. Heimild: (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012) 

 

4.2.1 Stjórnmálalegir þættir (e. political)  

Stjónmálalegir þættir geta haft mikil áhrif á fyrirtæki. Þetta geta verið lagabreytingar, 

breyttar eða nýjar reglugerðir sem hafa áhrif á það hvernig fyrirtæki megi starfa og haga 

sér.  

Aðrir hlutir eins og sveitafélög eða sveitastjórnir geta líka haft áhrif. Sveitastjórnin 

sem starfar í dag gæti hugsanlega veitt fyrirtæki styrk eða undanþágu til áframhaldandi 

starfa fyrirtækis ef sveitastjórnin er hlynnt því sem fyrirtækið gerir. Á augnabliki geta 

aðstæður svo breyst ef ný sveitastjórn tekur við og afnemur styrkinn eða undanþáguna 

af einhverri ástæðu. Svona breytingar geta verið alvarlegar fyrir rekstrarumhverfi 

fyrirtækja og markaðsstefnu þeirra (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012).  

Þeir stjórnmálalegu þættir sem gætu auðveldlega haft áhrif á starfsemi Krispy Kreme 

eru lagasetningar sem yfirvöld gætu sett á laggirnar en lagasetningar gætu snúist um 

reglugerðir um starfsemi fyrirtækja á skyndibitamarkaði og gætu yfirvöld til dæmis 

ákveðið að setja gjöld á starfsemi af þessum toga. Sem dæmi má nefna að sykurskattur 

var settur á fyrir nokkurm árum en var síðar afnuminn, ný ríkisstjórn gæti því allt eins 
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ákveðið að sykurskattur tæki aftur gildi. Það að sykurskattur yrði settur á myndi breyta 

rekstarumhverfi Krispy Kreme mjög mikið þar sem sykur er stór partur í framleiðslu 

þeirra. Áhrif af svona aðgerð myndi þýða að verðlisti Krispy Kreme myndi hækka 

töluvert. 

4.2.2 Efnahagslegir þættir (e. economic)  

Efnahagslegir þættir eru þeir þættir sem geta valdið breytingum í efnahagslegum 

aðstæðum. Dæmi um þetta gæti verið vaxtastefna á hverju tímabili, framboð eða 

eftirspurn og atvinnuleysi svo eitthvað sé nefnt. Að auki má nefna að þessi þáttur getur 

auðveldlega haft áhrif á viðskiptatækifæri fyrirtækja vegna gjaldeyrismála. Þeir geta 

líka haft áhrif á hluti eins og einkaneyslu og rekstrarafkomu fyrirtækja sem getur svo 

haft afleiðingar á markaðsáætlanir (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012).  

Efnahagsástandið er lykilþáttur hér. Ef efnahagsástandið er gott, eins og það er í dag, 

og atvinnuleysi lágt getur það haft mikil áhrif á Krispy Kreme þegar starfsmannamál 

eru annars vegar. Þar sem meirhluti þeirra sem vinna á Krispy Kreme vinna 

láglaunastörf, í framleiðslu og afgreiðslu, getur verið erfitt að fá gott starfsfólk. Hins 

vegar þegar efnahagslífið er slæmt og atvinnuleysi mikið leggja starfsmenn meira í að 

halda í starfið sitt.  

Þegar horft er til einkaneyslu má segja að eftirspurn einkaneyslu minnki mikið þegar 

efnahagslífið er slæmt og það hefur bein áhrif  á fyrirtæki á borð við Krispy Kreme sem 

eru ekki að selja nauðsynjavörur. Að sama skapi eykst eftirspurnin þegar efnahagslífið 

er gott. Breytingar í einkaneyslu geta því auðveldlega haft mikil áhrif á rekstrarafkomu 

fyrirtækja eins og Krispy Kreme og þess vegna þarf að taka mið af efnahagsástandi á 

hverjum tíma þegar markaðsáætlanir eru gerðar.  

Gengisbreytingar hafa mikil áhrif á Krispy Kreme þar sem u.þ.b. 80% af þeirra 

hráefniskaupum eru gerð í Bretlandi. Hráefnin eru hagstæð í dag þar sem pundið er 

mjög lágt gagnvart íslensku krónunni, en ef efnahagsástandið breytist til hins verra 

hefur það bein áhrif á kostnaðarverðin. Þennan þátt þarf líka að hafa í huga við gerð 

markaðsáætlana. 

4.2.3 Samfélagslegir þættir (e. social) 

Samfélagslegir þættir eru þeir þættir sem snerta á breytingum í samfélaginu sem við 

búum í. Hér er átt við t.d. menntunarstig fólks, heilsu, aldur og almenn lífskjör. 

Skoðun fólks til umhverfismála og vinnu eru líka þættir sem líta þarf á. (Rapidbi, 2007) 
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Þegar við skoðum samfélagslega þætti fyrir Krispy Kreme þarf að líta til mikilvægra 

þátta sem eru landfræðilegar og lýðfræðilegar breytur. Hér þarf að skoða hvar 

markhópurinn er búsettur, fólksflutningar, aldur, kyn og hver heilsan sé. Annað 

mikilvægt sem skoða þarf er menntunarstig og almenn lífskjör. Markhópur Krispy 

Kreme er ungur og því þarf að fylgjast vel með hegðun þess hóps hvað varðar 

neyslumynstur og hvernig best sé að ná til þeirra hverju sinni. 

4.2.4 Tæknilegir þættir (e. technological) 

Tæknilegir þættir breytast stöðugt og koma til með að gera áfram þar sem tækninni 

fleytir áfram og virðist engan endi ætla að taka. Tæknin ýtir undir tækifæri fyrirtækja 

til að þróast enn betur, með því er átt við vöruþróun eða nýjar leiðir til að komast nær 

sínum markhópi með athyglisverðum leiðum t.d. í stafrænni markaðssetningu. Sem 

dæmi má nefna betra aðgengi að heimasíðum þar sem fólk getur skoðað þær á allskyns 

tækjum, þetta geta verið ný öpp, ný viðmót eða ný rafræn pöntunarkerfi. Leiðunum í 

dag fjölgar ört þar sem þessi þáttur breytist hratt (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012).  

Tæknilegi þátturinn, vegur þungt fyrir Krispy Kreme þegar kemur að því að auglýsa 

og framleiða. Eins og áður hefur komið frá er stærsti partur af markhóp Krispy Kreme 

ungt fólk. Yngra fólk má auðveldlega finna á samfélagsmiðlum og netinu en einmitt 

þar eru tækniframfarir miklar og sífellt að breytast. Stjórnendur Krispy Kreme geta því 

hæglega nýtt þessa tækni, stafræna markaðssetningu, enn betur og fyrir minni fjármuni 

en hefðbundnir miðlar kosta. Sem dæmi getur þetta gagnast vel fyrir sterka heimasíðu, 

öflugt pöntunarkerfi og margt fleira sem svona tækni býður upp á og gæti gagnast 

Krispy Kreme. Markaðssetning með stafrænum miðlum eru og gætu orðið enn betri í 

náinni framtíð til að ná til neytenda. 

Hinn þátturinn er svo framleiðslan sjálf. Með nýjungum í tækninni eru 

framleiðsluvélar sífellt að verða betri og öflugri. Hugsanlega koma nýjar tegundir af 

vélum sem kosta minna, framleiða meira fyrir minni pening og jafnvel koma í stað 

einhverra starfsgilda. Eins gæti ný vél framleitt vörur sem ekki hefur verið hægt að 

framleiða áður og myndað þannig samkeppnisforskot. Aðalatriðið hér er að stjórnendur 

Krispy Kreme þurfa að vera á tánnum með þessa hluti því tæknilegir þættir breytast 

mjög hratt á okkar tímum. 

4.2.5 Umhverfisþættir (e. environmental) 

Umhverfisþættirnir eru þeir þættir sem vega stórt í atvinnugreinum eins og 

ferðaþjónustu og landbúnaði sem dæmi, vegna þess að þær atvinnugreinar eru háðar 
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veðurfari. Náttúruöflin vega þungt og geta hæglega haft áhrif á rekstur fyrirtækja eins 

og sýndi sig í eldgosinu um árið en þá lentu mörg fyrirtæki í vandræðum þar sem 

flugumferð var stöðvuð víða um heim. Umhverfisþættir geta því verið skæðir ef illa fer 

og geta fyrirtæki þá eingöngu reynt að lágmarka þann skaða sem riðið hefur yfir. 

Hlýnun jarðar og loftlagsbreytingar þarf einnig að taka til greina. 

Þegar umhverfisþættir eru settir í samhengi við markaðsmál og auglýsingamál er 

hægt að hafa mikil áhrif þar. Þróunin er að fyrirtæki færast að stórum hluta frá því að 

auglýsa í hefðbundnum miðlum eins og blöðum og tímaritum yfir í stafræna miðla sem 

má færa rök fyrir að séu umhverfisvænni og mengi töluvert minna en þeir hefðbundnu 

hefðbundnu (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012). 

Þegar rætt er um umhverfislega þætti koma yfirleitt atriði eins og verðurfar, 

loftslagsmál, náttúruöfl og annað slíkt upp í hugann sem eru kannski ekki aðalatriðin 

þegar rætt er um þetta í sambandi við Krispy Kreme þar sem þeir eru með starfsemi 

sína í Smáralind eins og staðan er núna. Hins vegar er mikilvægt fyrir Krispy Kreme að 

hugsa vel um umhverfið sitt og bera ábyrgð hvað það varðar, samfélagslega ábyrgð. 

Ýmislegt er hægt að gera þegar kemur að losun sorps, flokkun og þess háttar. Hægt er 

að tryggja að umbúðir og annað sé umhverfisvænt og jafnvel farið alla leið með að vera 

umhverfisvænt fyrirtæki og notað það í markaðssetningunni. Þannig má sýna  

samfélagslega ábyrgð og fyrirtæki geta þannig sagst vera „græn“ sem getur verið sterkt 

fyrir hluta markhópsins. Undanfarin ár hefur sú krafa, um samfélagslega ábyrgð, aukist 

til muna hjá neytendum þar sem þekking neytenda er meiri á alheimsumhverfinu og 

sífellt fleiri fyrirtæki eru farin að leggja mikla áherslu á þessi málefni. Gera má ráð fyrir 

að sú áhersla haldi áfram að aukast í náinni framtíð. 

4.2.6 Lagalegir þættir (e. legal) 

Lagalegir þættir skipta fyrirtæki miklu máli. Ný lög t.d. um launamál starfsmanna vega 

stórt í þessu þar sem fyrirtækjum ber að hækka lágmarkslaun. Það eitt og sér getur verið 

stór biti að kyngja og höggið stórt skarð í rekstur fyrirtækja sem leiðir til hagræðingar 

á einhvern hátt. Eins geta komið til nýjar reglugerðir og tilskipanir frá 

Evrópusambandinu, til dæmis frá umhverfisvernd í formi ISO staðla, auknar kröfur til 

endurvinnslu og til almennra reglugerða eða tilskipana er varða ferðamálafyrirtæki 

(Vísindavefurinn, 2014). Eins má nefna lög um upplýsingar sem settar eru á netið í 

auglýsingaskyni. Fyrirtæki þurfa því að hafa  það í huga þegar upplýsingar eru settar á 



 

 22 

netið að passa upp á friðhelgi einkalífsins og eins til að gæta réttar fyrirtækja til frjálsra 

viðskipta (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012).  

Lagalegir þættir sem snúa að Krispy Kreme er að hluta tengdir umhverfislegu 

þáttunum. Þetta eru þættir eins og t.d. losun úrgangs og markaðssetning á netinu. Sem 

dæmi gætu yfirvöld eða jafnvel sveitarfélagið, sem Krispy Kreme starfar í, sett skilyrði 

um losun úrgangs sem gæti leitt til hærra verðs. Hinn þátturinn er svo markaðssetning 

til neytenda en þar gilda lög og reglur eins og annarsstaðar. Þar gilda t.a.m. reglur um 

friðhelgi einkalífsins þegar kemur að sölu og markaðssetningu. Það gæti því verið 

hamlandi fyrir Krispy Kreme ef þessum lögum og reglum yrði breytt eða bætt við þau. 

4.3. Krispy Kreme - Vaxtamöguleikar Ansoff 
Ansoff vaxtalíkanið segir fyrirtækjum hvar helstu tækifærin liggja til að geta vaxið á 

markaðnum sem þau eru á. Í þessu líkani eru fjórir þættir sem skoða þarf. 

Markaðsáhersla (e. market penetration), vöruþróun (e. product development), 

markaðsþróun (e. market development) og aðgreining (e. diversification) (Richardson 

& Evans, 2007).   

 

 
Mynd 4. Ansoff líkanið. Heimild: (Richardson & Evans, 2007). 

 

Í dag er Krispy Kreme með einn útsölustað sem staðsettur er í Smáralind með 

framleiðsluna og kaffihúsið. Það eru því gríðarlegir möguleikar fyrir Krispy Kreme til 

að stækka og er stækkun í raun nauðsynleg ef horft er til framleiðsluvélarinnar sem er 

að vinna á mjög lágum afköstum í dag. Ef framleiðslan yrði aukin myndi það leiða til 

lægri framleiðslukostnaðar á einingu og þannig lækkar kostnaðarverð kleinuhringja og 

framlegð eykst. En það þarf þó að gæta að ýmsu þegar svona ákvarðanir eru teknar og 

má alls ekki ana að neinu. Leiðirnar eru fjórar eins og fram kom hér að ofan. Hér verður 

fjallað um þær leiðir sem henta Krispy Kreme best en þær eru; markaðsáhersla, 

vöruþróun og markaðsþróun. Ástæða þess að aðgreining er ekki talin sem góður kostur 
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er að Krispy Kreme er háð Krispy Kreme global í aðgreiningu og því frekar óskrifað 

blað. Hinir þættirnir, markaðsáhersla, vöruþróun og markaðsþróun, eru þættir sem hægt 

að er bæta til muna miðað við núverandi stöðu. 

 

Markaðsáhersla 

Markaðsáherslur þýða að fyrirtæki ætli ekki að breyta vöru/þjónustu sinni heldur ætla 

þau að fá fleiri til að nota vöruna/þjónustuna. Þá eru vörur/þjónusta fyrirtækisins 

skoðuð og athugað hvort hægt sé að bæta vöruna/þjónustuna en það er gert með það að 

markmiði að auka markaðshlutdeild. Að fara þessa leið fyrir fyrirtæki má segja að lítil 

sem engin áhætta sé tekin (Richardson & Evans, 2007).   

Með markaðsáherslu er Krispy Kreme að leggja áherslu á núverandi vöruframboð á 

núverandi markaði. Krispy Kreme eru enn ný á markaði og því heilmikil tækifæri enn 

til staðar. Hér ætti að leggja mikið kapp á markaðssetningu til að stækka markópinn á 

því svæði sem þeir starfa á sem og að fá þá sem eru að koma að koma oftar og einnig 

til að kaupa meira hverju sinni og stækka þannig markaðshlutdeild sína. Staðurinn er í 

Kópavogi, eins og fyrr hefur komið fram, en Kópavogur er mjög miðsvæðis þegar horft 

er á höfuðborgarsvæðið. Krispy Kreme á því enn meira inni vegna staðsetningar og er 

líklegt til að geta aukið heimsóknafjölda síns markhóps.  

Annar mikilvægur þáttur í þessari leið er að opna fleiri staði á öðrum svæðum eins 

og stefnt er að. Næstu tveir staðir verða að öllum líkindum í Kringlunni og Skeifunni 

(munnleg heimild, 8. Mars 2017). Með því að opna 2 nýja staði ná þeir til mun breiðari 

hóps og eiga þannig möguleika á að stækka markaðshlutdeild sína. Í grunninn, með 

þessari leið, er markmið Krispy Kreme að fá þá sem koma nú þegar til þess að koma 

oftar sem og að fá þá sem ekki hafa komið til að koma. 

Vöruþróun 

Hér erum við á sama markaði og áður en bjóðum upp á nýja vöru/þjónustu. Hér gætu 

fyrirtæki notst við sömu vöru en endurbætt hana ásamt því að koma með alveg nýja 

vöru/þjónustu til sömu viðskiptavina og keyptu áður. Að fara þessa leið er einnig 

áhættusamara en markaðsáherslan (Riley, 2015). 

Hér er Krispy Kreme að koma með nýjar tegundir af kleinuhringjum, bæði til styttri 

tíma og lengri tíma. Þetta er mikilvægt til þess að halda Krispy Kreme fersku og 

spennandi. Með þessari aðferð er Krispy Kreme að fá þá sem koma nú þegar til að koma 

oftar sem og að grípa athygli nýrra viðskiptavina. Ef matseðillinn breytist reglulega er 
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líklegra en ella að fólk vilji koma oftar og prófa eitthvað nýtt og á þetta sérstaklega við 

um nýjungar sem eru tímabundið í boði. 

Markaðsþróun 

Hér er átt við að fyrirtæki ætli inn á nýjan markað með núverandi vöru/þjónustu. Þetta 

er hægt að gera og eru markmiðin hér að sækja á nýjan markað en þó með mismunandi 

verðlagi og/eða bjóða upp á kaupauka. Með þessari leið getur fyrirtækið sótt sér nýjan 

markhóp og stækkað þannig hópinn sinn. Þessi aðferð er þó áhættumeiri en 

markaðsáherslan (Richardson & Evans, 2007).   

Þessi leið er mjög spennandi fyrir Krispy Kreme þar sem þau eru ekki virk í þessu 

ennþá. Að gera þetta vel og rétt getur stóraukið rekstrarafkomu félagsins. Hér væri 

tilvalið að fara inn á nýja markaði eins og fyrirtækjamarkað, veislur, samkomur, afmæli 

og margt fleira. Ef þetta er vel gert nær Krispy Kreme í nýja markhópa. Verð gæti 

lækkað per einingu en magn eykst á móti og jafnvel hægt að bæta við í vöruúrvalið fyrir 

þennan markhóp. 

Aðgreining 

Aðgreining er ekki kostur sem höfundur mælir með að svo stöddu en til að útskýra hvað 

það er má segja að hægt væri að koma með nýja vöru undir sterku vörumerki sem 

fyrirtækið er með og herjað á nýjan markað. Ekki er þó nauðsynlegt að vera með sterkt 

vörumerki og gæti vörumerkið allt eins verið nýtt. Með þessari leið er áhættan og 

óvissan mest (Riley, 2015). 

 
Mynd 5. Ansoff líkanið 
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4.3.1 Vöxtur 

Aðstæður á markaði eru mjög breytilegar og þarf að hafa það í huga. Áður en ákvörðun 

um vöxt er tekin þarf að skoða hvernig núverandi staða er á markaði og hvað gæti 

hugsanlega gerst á næstu árum. Ef efnahagslífið er slæmt og gengið óhagstætt þarf að 

vega og meta það þar sem u.þ.b. 80% af hráefniskaupum eru gerð í Bretlandi. Þeir þættir 

sem skipti því mestu máli í svona hugleiðingum eru innri og ytri þættir en þeir vega 

þungt þegar skoðað er að fara í vöxt (Wood, 2007).  

Krispy Kreme er nýtt fyrirtæki á markaði á Íslandi þar sem fyrstu mánuðir gengu 

framar vonum. Eins og er eru litlar blikur á lofti um miklar breytingar en hafa þarf þó í 

huga að sykurskattur er eitthvað sem gæti verið settur á aftur. Krispy Kreme ætti því að 

halda sig við upprunalegu áætlun sína um að opna tvo nýja staðir á þessu ári sem eru 

fyrirhugaðir í Kringlunni og Skeifunni og skoða kynningu á nýjum vörum/vöruflokkum 

þegar fram líða stundir. 

5.0 Greining á markaði og neytendum Krispy Kreme 

Þegar orðið „markaður“ er skilgreint má segja að útskýringin sé „allir hugsanlegir 

neytendur sem hugsanlega eða örugglega munu kaupa vöru og/eða þjónustu“ af Krispy 

Kreme. Til er fjöldinn allur af greiningartólum til að greina markaði en það sem notað 

verður hér er það sem íslenskast á „fimm stig skilgreiningar á markaði“. 

Markaður Krispy Kreme í sinni víðtækustu mynd er mjög stór þar sem allir staðir sem 

selja drykki og/eða mat eru á. Ef við reynum að skipta þessu meira niður má segja að 

breytur eins og aldur og búseta yrðu notaðar til þess. Greiningatólið sem notað er hér 

skiptist í fimm stig. Fyrsta stigið er mjög víðtækur hópur sem þrengist jafn og þétt með 

hverju stigi þar til í lokin að þá sjáum við vel raunverulegan markað Krispy Kreme. 

Í byrjun þarf að gera grein fyrir því hverjir mögulegir neytendur Krispy Kreme eru 

(e. Potential market) en það eru í raun allir, burtséð frá því hvort þeir þekki staðinn eður 

ei, þar sem grunnþörf mannfólksins er að nærast. Næst kemur að „tiltækum markaði“ 

(e. Available market). Þetta eru þeir neytendur sem vita af tilveru Krispy Kreme og 

gætu hugsað sér að versla við þá. Því næst kemur að „hæfa tiltæka markaðnum“ (e. 

Qualified available market). Þetta eru allir þeir sem hafa tækifæri til að neyta vörunnar 

og/eða þjónustunnar, þ.e.a.s. þeir sem uppfylla skilyrði þess að koma sér þangað og 

versla eða hafa getu til að neyta vörunnar. „Eiginlegur markhópur“ Krispy Kreme (e. 
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Target market) kemur í kjölfarið. Þessi hópur, sem valinn er hér, er sá hópur sem Krispy 

Kreme mun beita sinni markaðssókn að. Þetta er hópur sem ekki hefur keypt vörur 

og/eða þjónustu af Krispy Kreme. Að lokum og jafnframt þrengsta skilgreiningin eru 

allir þeir sem eru í viðskiptum eða hafa verið í viðskiptum við Krispy Kreme og kallast 

sá hópur „virkir viðskiptavinir“ (e. Penetrated market). Þetta er hópurinn sem Krispy 

Kreme vill viðhalda í viðskiptum (Wood, 2007). 

 

 
Mynd 6. Fimm stig skilgreiningar á markaði. Heimild: (Wood, 2007) 

 

5.1 Markaðurinn 
Krispy Kreme skilgreinir sig sem kaffihús sem selur kleinuhringi og stefnt er að hafa 

fókusinn til jafns á kaffi vs. kleinuhringi. Í upphafi var megin áherslan lögð á 

kleinuhringina enda það sem Krispy Kreme eru þekktastir fyrir. Ef við horfum 

eingöngu til svokallaðs kleinuhringjamarkaðar þá er hann nokkuð nýr af nálinni hér á 

landi samanborið við önnur lönd í heiminum. Kleinuhringir hafa þó ætíð verið vinsælir 

á Íslandi og seldir í bakaríum í áratugi. En sérhæfð markaðssetning á kleinuhringjum 

og opnun kleinuhringjastaða hófst fyrir eingöngu 2 árum þegar Dunkin Donuts opnaði 

sinn fyrsta stað við geysilegan fögnuð landans. Íslendingar tóku þessari nýjung 

afskaplega vel, enda ansi nýjungagjörn þjóð. Raðir mynduðust fyrir utan Dunkin 

Donuts og margir foreldrarnir sem lögðu það á sig að bíða í klukkutíma langri röð fyrir 

börnin sín, eftirspurnin var hvað mest hjá ungu kynslóðinni. Í dag eru Dunkin Donuts 

staðirnir orðnir 5 talsins, 3 á Höfuðborgarsvæðinu og 2 í Reykjanesbæ þar sem annar 

þeirra er í Flugstöðinni. 
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Þann 5. Nóvember 2016 opnaði Krispy Kreme sinn fyrsta stað á Íslandi, í Hagkaup 

Smáralind. Það ætlaði allt um koll að keyra á meðal ungu kynslóðarinnar við opnunina 

þar sem fólk beið í röð í marga klukkutíma eða gerði sér ferðir á milli bæjarfélaga í leit 

að Krispy Kreme bílnum. Allir voru sólgnir í að smakka þessa nýjung. Krispy Kreme 

gaf 100.000 stk. af original glazed kleinuhringjum, sem er flaggskipið í vörulínu Krispy 

Kreme, á 4 vikum. Þar með var komin alvöru samkeppni á kleinuhringjamarkaðnum. 

Kaffimarkaðurinn er eldri, en sá markaður hefur verið í gríðarlegum vexti síðustu 

árin og fjöldi kaffihúsa hefur aukist talsvert. Innlendar kaffihúsakeðjur, Kaffitár & 

Te&Kaffi, leiða markaðinn. Erlendar keðjur, s.s. Segafredo, hafa haft undir í 

samkeppninni við innlendu kaffirisana. Kaffimarkaðurinn er því erfiðari við að eiga þar 

sem hann hefur fest nokkur sterkar rætur og fyrirtæki á markaði aflað sér sterka stöðu 

og víðtæka dreifingu.  

5.1.1 Beytingar á markaði 

Miklar líkur eru á að við sjáum áframhaldandi vöxt á bæði kleinuhringja- og 

kaffimarkaðnum á næstu árum og því góðar vísbendingar til jákvæðrar þróunar Krispy 

Kreme á Íslandi. Ástæður þess eru þá helst; fjölgun ferðamanna, en Krispy Kreme er 

mun þekktara og vinsælla erlendis en hér á landi og því má ætla að aukning ferðamanna 

muni gagnast Krispy Kreme vel. Eins má segja sem svo að Íslendingar hafa líkt 

neyslumynstur og  Bandaríkjamenn hvað varðar matarhefðir og gott gengi Krispy 

Kreme í Bandaríkjunum gefur vísbendingu til góðs gengis hér á landi, a.m.k. þegar við 

horfum til kleinuhringjanna. Aukinn kaupmáttur hefur áhrif þrátt fyrir að ekki sé um 

lúxusvöru að ræða, fólk fer almennt meira út og grípur sér skyndilausnir og eins má 

áætla að vasapeningar unga fólksins séu ríflegri í góðæri. Annað sem vert er að benda 

á er að fjölgun staða hér á Íslandi er fyrirhuguð og strax á þessu ári er hugmyndin að 

opna tvo nýja staði. Einnig hafa forsvarsmenn Dunkin Donuts gefið út að fjölga eigi 

þeirra stöðum gífurlega, óvíst er þó hvort koma Krispy Kreme á markaðinn hafi dregið 

úr þeim áætlunum. Kaffihúsamenningin er sívaxandi og því líklegt að frekari fjölgun 

verði einnig hjá innlendu kaffirisunum. 

5.1.2 Mælingar á markaði 

Þar sem Krispy Kreme er glænýtt á íslenskum markaði eru ekki enn komin 

hlutdeildargögn til að rýna í. Ímyndarkönnun sem Hagar létu gera núna í febrúar og 

mars gefur ágætis upplýsingar um vörumerkjavitund og ímynd þess. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru 808 manns af öllu landinu á aldrinum 18 ára og eldri.  
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Tafla 2. Þekking á vörumerki Krispy Kreme 

 
Niðurstöður sýna að 50% svarenda þekkja vörumerkið Krispy Kreme. Krispy Kreme 

höfðar meira til yngri aldurshópa og hefur lagt áherslu á þann hóp í sínu 

markaðsstarfi.  

 

Tafla 3. Vörumerkjavitund Krispy Kreme 

 
Það virðist hafa skilað sér vel því 91% svarenda á aldrinum 18-24 ára þekkja 

vörumerkið og 85% á aldrinum 25-34 ára. Svipaðar niðurstöður eru á milli kynja en 

höfuðborgarsvæðið kemur sterkast út enda eini sölustaðurinn þar.  
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Tafla 4. Þekking á Krispy Kreme 

 

Ríflega 34% segjast þekkja vörumerkið vel, 56% á aldrinum 18-24 ára.  

 

 
Tafla 5. Viðhorf gagnvart Krispy Kreme 

 
Þegar spurt er um jákvæðni gagnvart vörumerkinu eru um 30% svarenda jákvæðir og 

einungis 14,7% eru neikvæðir. Á aldrinum 18-24 ára eru 44% jákvæðir en neikvæðnin 
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eykst með aldrinum og má ætla að þar komi aukin þekking og foreldraábyrgðin inn sem 

áhrifavaldur (Gallup, 2017). 

Samkeppnisaðilar á markaðnum hafa sterkari dreifingu en Krispy Kreme sem 

einungis er með einn sölustað eins og er, sem takmarkar möguleika til 

hlutdeildaraukningar. Dunkin Donuts er með 5 staði, Te&Kaffi með 13 staði og Kaffitár 

með 7 staði svo eitthvað sé nefnt. 

5.2 Samkeppnisgreining 
Michael Porter, einn virtasti fræðimaður markaðsfræðinnar, kom með þetta líkan. Í 

grunninn segir líkanið hvort fyrirtækið sem þú rekur eigi að fara inn á nýjan markað 

eða ekki eða hvort stofna eigi nýtt fyrirtæki á núverandi markaði. Í fimm krafta líkani 

Porters eru fimm þættir sem skoða þarf vel áður en ákvörðun er tekin um að fara inn á 

nýjan markað. Þessi þættir eru nýjir aðilar á markaði, samningsstaða kaupenda, hverjar 

staðkvæmdavörur Krispy Kreme eru, hver samningsstaða birgja er, hverjir eru 

eiginlegar samkeppnisaðilar á markaði og að endingu verður farið í hvert 

samkeppnisforskot Krispy Kreme er, hvaða eiginleikum búa þeir yfir sem gætu veitt 

þeim forskot á markaði. Ef vel er farið í þessa þætti má sjá hvort skynsamlegt sé að 

leggja í þessa vegferð eða ekki. Markmiðið er að finna út tækfærin sem liggja á 

markaðinum ásamt því að kortleggja samkeppnina og sjá hvar hægt sé að sækja og hvar 

þarf að verjast (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 2012). 

 

 
Mynd 7. Fimm krafta líkan Porters. Heimild: (Chaffey & Ellis -Chadwick, 2012). 
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5.2.1 Samkeppnisaðilar á markaði 

Áður en hafist er handa með nýja vöru eða þjónustu er mikilvægt að skoða markaðinn 

vel og gera fyrirtækinu grein fyrir því hvort hreinlega sé pláss fyrir það á þessum 

markaði. Fyrirtækin þurfa að skoða hvort markaðurinn sé ekki örugglega á uppleið og 

hvort það séu nokkuð of margir sterkir aðilar fyrir. Eins þarf að skoða vel hvort það séu 

nokkuð útgönguhindranir ef illa fer því ef við leggjum mikið undir og þurfum að hætta 

verður tapið mikið. Fleira sem þarf að skoða er fastur kostnaður og hvort hann sé hár, 

hversu erfitt sé að komast inn á markaðinn, hvort það sé auðvelt fyrir aðra nýja aðila að 

koma inn á markaðinn og hvert vöruvalið er í staðgengilsvörum. Þessa ofangreindu 

þætti má kalla miðju líkansins og eru þeir allir mjög mikilvægir þar sem  alls ekki má 

vanmeta neinn (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 2012). 

Helstu samkeppnisaðilar Krispy Kreme á þessum markaði eru Dunkin Donuts, 

Kaffitár, Te & Kaffi, önnur kaffihús, kaffihús fyrirtækja og bakarí. 

Dunkin Donuts 

Dunkin Donuts komu á markað árið 2015 og eru með 5 útsölustaði þar sem þrír þeirra 

eru á höfuðborgarsvæðinu og tveir í Reykjanesbæ. Samkvæmt yfirlýsingu eigenda 

Dunkin Donuts við opnun fyrsta staðarins eru plön um að opna 16 staði á árunum 2015-

2020 (Nútíminn, 2015). Vöruval Dunkin Donuts er mjög sambærilegt og hjá Krispy 

Kreme nema að auki bjóða þeir upp matarlausnir.  

Dunkin Donuts bjóða upp á kaffidrykki, bæði heita og kalda, ásamt því að bjóða upp 

á lausnir í bakkelsi og mat. Sú þjónusta sem þeir bjóða upp á er kaffihús þar sem hægt 

er að setjast niður, frítt internet og netverslun þar sem hægt er að panta vörur og sækja 

sjálfur. Aðaláhersla Dunkin Donuts er kaffi og kleinuhringir (Dunkin Donuts, 2017). 

Kaffitár 

Kaffitár komu á markað árið 1990 og eru með 7 útsölustaði þar sem sex þeirra eru á 

höfuðborgarsvæðinu og einn í Reykjanesbæ. Á staðnum í Reykjanesbæ er tekið á móti 

fólki sem vill fara í skoðunarferð um höfuðstöðvar Kaffitárs þar sem fræðsla um kaffi, 

almennt séð, er haldin. 

Kaffitár býður upp á kaffidrykki, bæða heita og kalda, ásamt því að bjóða upp á 

lausnir í bakkelsi. Sú þjónusta sem þeir bjóða upp á er kaffihús þar sem hægt er að 

setjast niður, frítt internet og netverslun þar sem hægt er að panta vörur og sækja sjálfur. 

Þeir bjóða einnig upp á fundaraðstöðu og leikjahorn fyrir krakka en hvorugt þessara 
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atriða býður Krispy Kreme upp á. Aðaláhersla Kaffitárs er hágæða kaffi og bakkelsi 

(Kaffitár, 2017). 

Te & Kaffi 

Te & Kaffi kom á markað árið 1984 og eru með 13 útsölustaði þar sem tólf þeirra eru 

á höfuðborgarsvæðinu og einn á Akureyri. 

Te & Kaffi býður upp á kaffidrykki, bæði heita og kalda, ásamt því að bjóða upp á 

lausnir í bakkelsi. Sú þjónusta sem þeir bjóða upp á er kaffihús þar sem hægt er að 

setjast niður ásamt fríu interneti. Aðaláhersla Te & Kaffi er hágæða kaffi og bakkelsi 

(Te & Kaffi, 2017). 

Önnur kaffihús og bakarí 

Yfir það heila eru þessir staðir með svipað vöruval og Krispy Kreme, þ.e.a.s. bakkelsi 

og kaffidrykki. Flest þessara fyrirtækja bjóða einnig upp á sæti þar sem fóllk getur 

komið og neytt vörunnar á staðnum. Fjöldi þessara staða er í hundruðum talið og verða 

því ekki talin upp hér. Kosturinn við þessa staði er að það er hægt að finna þá í nánast 

öllum heimabyggðum og því sjáldnast langt að fara til að finna stað. Aðaláherslur 

þessari staða er bakkelsi og drykkir. 

Kaffihús fyrirtækja 

Þessi tegnund kaffihúsa er frekar ný af nálinni en undanfarin ár hefur það færst í vöxt 

að fyrirtæki opni kaffihús innan fyrirtækisins þar sem starfsmenn þess eru. Sem dæmi 

um fyrirtæki sem hafa gert þetta má nefna Vodafone, Nova, Síminn og Marel. 

Aðaláhersla þessara staða er kaffi. 

Til þess að skoða betur hvar Krispy Kreme er staðsett á markaði er gott að setja upp 

staðsetningarkort en með því má sjá á auðveldan og myndrænan hátt hvar Krispy 

Kreme stendur hvað varðar verð og ferskleika. Í framhaldi af því getur Krispy Kreme 

tekið upplýsta ákvörðun um hvort núverandi staðsetning sé sú rétta eða hvort breyta 

þurfi áherslum og þannig fært sig til á kortinu. 
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Mynd 8. Staða Krispy Kreme á markaði – verð og þjónusta 

 

5.2.2 Samningsstaða kaupenda 

Þegar öllu er á botninn hvolft skiptir samningsstaða kaupenda miklu máli og það má 

aldrei vanmeta því þeir eru aðalforsenda þess að fyrirtækið ætlar á nýjan markað. 

Fyrirtækin þurfa því að greina vel hvort líklegt eða ólíklegt sé að kaupendur hætti í 

viðskiptum og snúi sér annað. Annað sem þarf að hafa í huga varðandi kaupendur er 

samstaða þeirra á milli og hvort þeir hafa það í valdi sínu að ýta verðinu niður eða geti 

jafnvel farið fram á það að gæði séu aukin í vörunni/þjónustunni umfram það sem 

eðlilegt telst (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 2012). 

Ekki getur talist mikil ógn af því að kaupendur og hugsanlegir kaupendur taki sig 

saman og hætti að versla Krispy Kreme þó svo að þennan þátt má aldrei vanmeta. 

Kaupendur og mögulegir kaupendur er svo stór hópur að þessi þáttur telst ekki sem 

sérstök ógn fyrir Krispy Kreme. Gæði Krispy Kreme eru mikil, bæði í kleinuhringjum 

og kaffi, og ekki skemmir fyrir að Krispy Kreme er ódýrara en allir þeirra helstu 

samkeppnisaðilar á báðum mörkuðum. Það mikilvægasta fyrir Krispy Kreme er að 

halda uppi gæðunum því það er það helsta sem gæti leitt til þess að kaupendur myndu 

færa sig annað. 
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5.2.3 Staðkvæmdavörur 

Allir aðrir sambærilegir kostir sem kaupendur geta valið um eru staðkvæmdarvörur. Ef 

markaðurinn er fullur af staðkvæmdarvörum er ekki skynsamlegt að fara inn á hann og 

sérstaklega ekki ef staðkvæmdarvörurnar eru ódýrari en þær vörur sem fyrirtækið býður 

upp á (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 2012). 

Staðkvæmdarvörur eru mikil ógn fyrir Krispy Kreme þar sem í víðustu skilgreiningu 

getur allur annar skyndibiti, í mat og drykk, flokkast sem staðkvæmdavara. Til  að setja 

þetta í samhengi er Krispy Kreme með einn útsölustað sem staðsettur er í Smáralind. 

Plön ársins eru að opna 2 nýja staði sem verða í Kringlunni og Skeifunni eins og áður 

hefur komið fram. Ef samkeppni Krispy Kreme er skoðuð á þessum þremur 

staðsetningum má auðveldlega sjá að samkeppnin er gríðarlega mikil þar sem mikið 

magn allskyns skyndibitastaða eru einnig á þessum svæðum. Í þrengstu 

skilgreiningunni horfum við á þá staði sem bjóða uppá sama vöruframboð, þ.e. kaffi og 

kleinuhringi. Þar er einnig mikil ógn þar sem t.d. öll bakarí selja þessar vörur og í 

flestum hverfum/bæjarfélögum er bakarí. Nánasti samkeppnisaðili Krispy Kreme, 

Dunkin Donuts, er með breiðari dreifingu einnig. Til að tryggja stöðu sína þarf Krispy 

Kreme að byggja vel upp vörumerkið sitt og neytendasamband, Krispy Kreme þarf að 

gefa neytendum ástæðu til að gera sér sérstaka ferð til að kaupa þeirra vöru umfram 

aðra. Byggja þarf virði vörunnar í huga neytenda. 

5.2.4 Samningsstaða birgja 

Samningsstöðu birgja fyrirtækja þarf að skoða vel sem og að skoða hver staða þeirra 

er. Það sem er mikilvægast hér er að fyrirtæki geti áttað sig á því hvort birgjarnir séu 

líklegir til þess að hækka verð umfram það sem eðlilegt er. Fyrirtækin þurfa að skoða 

vel hvort það sé auðvelt eða erfitt að skipta um birgja, hversu margir birgjar koma til 

greina að versla við, hvort lítið eða mikið sé af staðgengilsvörum/þjónustu og í raun 

hver samningsstaða fyrirtækisins er gagnvart birgjunum (Kotler, Keller, Brady, 

Goodman, & Hansen, 2012). 

Samningsstaða birgja er mjög sterk hjá Krispy Kreme. Eins og áður hefur komið 

fram kaupir Krispy Kreme u.þ.b. 80% af hráefnum sínum frá fyrirtæki í Bretlandi sem 

sérhæfir sig í framleiðslu hráefnis sem selt er til Krispy Kreme staða um allan heim. 

Krispy Kreme eru því algjörlega háð þessu fyrirtæki og borga það verð sem lagt er til. 

Hin 20% af hráefnum eru keypt hér á Íslandi og getur Krispy Kreme skipt um birgja í 

því tilfelli ef svo liggur við en þar koma nokkrir til greina. 
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5.2.5 Nýir aðilar á markað 

Þegar nýjir aðilar á markaði eru skoðaðir þarf að líta til inn- og útgönguhindrana. 

Fyrirtækin þurfa að meta það hvort auðvelt sé fyrir aðra að komast inn á markaðinn en 

einnig að meta hvort auðvelt sé að komast út af markaðinum ef svo liggur við. Eins er 

mikilvægt að gera grein fyrir því hver stofnkostnaður er og líka hvort mikla sérþekkingu 

þarf til. Ef stofnkostnaðurinn er mikill eða mikla sérþekkingu þurfi til er mikilvægt að 

meta það vel (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 2012). 

Mikil ógn af nýjum aðilum er fyrir hendi á þeim markaði sem Krispy Kreme er á. 

Krispy Kreme er á kleinuhringja- og kaffimarkaði en báðir þessir markaðir eru 

tiltölulega nýjir af nálinni þó svo að kleinuhringjamarkaðurinn sé nýrri. Því má segja 

að hvorugur markaðurinn sé mettaður sem gerir það aðlaðandi fyrir nýja aðila að koma 

inn. Þegar nýjir aðilar á markaði eru skoðaðir þarf að skoða vel inn- og 

útgönguhindranir til að geta metið það hversu líklegt það sé að aðrir aðilar komi inn.  

Stofnkostnaður af kaffi og/eða kleinuhringjastað er ekki mikill þó svo að 

stofnkostnaður hjá Krispy Kreme hafi verið hár, en það var aðallega vegna 

framleiðsluvélarinnar sem var mjög dýr (munnleg heimild, 8. mars 2017). 

Stofnkostnaður af opnun staðar sem keppir við Krispy Kreme þarf ekki endilega að 

vera hár og því mjög líklegt að fleiri koma inn í náinni framtíð. Útgönguhindranir eru 

að sama skapi ekki miklar því aðal fjárfestingin í svona stað er húsnæðið ásamt tækjum 

og tólum sem þurfa ekki að vera mjög dýr. Sérþekking er svo annar mikilvægur partur 

af þessum hugleiðingum en ef það þarf ekki mikla sérþekkingu í að koma inn á markað 

er mun líklegra en ella að nýjir aðilar komi inn.  

Á þessum markaði, kleinuhringja- og kaffimarkaði, þarf ekki mikla sérþekkingu sem 

er slæmt fyrir Krispy Kreme. Krispy Kreme er því í þeim aðstæðum að þeir geta búist 

við nýjum aðilum á markað hvenær sem er. Það þarf því að hafa í huga 

útgönguhindranir ef rekstur Krispy Kreme gengur ekki upp. Útgönguhindranir eru ekki 

miklar þar sem Krispy Kreme getur auðveldlega selt þau tæki og tól sem þau hafa 

fjárfest í. Nýjir Krispy Kreme staðir opna reglulega um allan heim og því væri auðvelt 

að selja tækin og tólin þangað. Húsnæðið gæti eflaust nýst fyrir aðra starfsemi 

Hagkaups. Aðal fjárfesting við opnun Krispy Kreme voru vélarnar og varahlutir 

(munnleg heimild, 8. mars 2017). 
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5.3 Greining á neytendum Krispy Kreme 
Í þessum kafla verður fjallað um markaðshlutun, markhópa, aðgreiningu og staðfærslu 

og að lokum er farið í samkeppnisforskot. Hér verður upplýst um hverjir neytendur 

Krispy Kreme eru og hvað við viljum að þeir hugsi þegar þeir heyra Krispy Kreme 

nefnt ásamt því að segja frá því forskoti sem Krispy Kreme hefur. 

5.3.1 Markaðshlutun 

Kauphegðun neytenda er mismunandi og þarfirnar einnig. Það er dýrt og tímafrekt að 

ætla sér að ná til allra neytenda á markaði (Hollensen, 2009). Þeir viðskiptavinir sem 

aftur á móti eru líklegri til að neyta vörunnar en aðrir eru að öllu jöfnu tilbúnir að borga 

meira fyrir vöruna/þjónustuna og myndar þannig hóp sem fyrirtækið ætti að einblína á. 

Áður en farið er í markaðshlutun er mikilvægt að skoða markaðsaðstæður og hvernig 

skipta megi markaðnum niður í smærri einingar. Fleiri en einn hópur gæti talist 

ákjósanlegur markhópur þrátt fyrir að þeir séu ólíkir, þó er ekki æskilegt að þjóna öllum 

neytendum (Kotler, Bowen, Makens, 2014). 

Þegar kemur að því að hluta markaðinn niður er gott að horfa til eftirfarandi breyta; 

landfræðilegra, lýðfræðilegra, einstaklingseinkenna og neyslumynstri. Þegar horft er til 

landfræðilega þáttarins þá takmarkast dreifing Krispy Kreme við höfuðborgarsvæðið 

þar sem einungis 1 sölustaður er í boði, staðsettur í Kópavogi. Til stendur að fjölga 

sölustöðum en ekki er verið að horfa til landsbyggðarinnar enn sem komið er. 

Skv. niðurstöðum ímyndarkönnunar sem Gallup gerði fyrir Haga um Krispy Kreme 

má sjá að munur milli kynja er ekki afgerandi þegar kemur að vörumerkjavitund og 

jákvæðri ímynd, konur eilítið hærri í vitund en karlar nokkuð hærri í jákvæðni í garð 

vörumerkisins. Það má því telja að vörumerkið höfði nokkuð jafnt til kvenna og karla. 

Aldursbreytan hefur stór áhrif og ef hópnum er skipt í kleinuhringjaneytendur og 

kaffineytendur eru hóparnir ólíkir. Kleinuhringjaneytendur eru börn og ungt fólk á 

meðan kaffineytendur eru eldri. Vegna lágs aldurs kleinuhringjaneytenda er 

markaðssetningu beint að fjölskyldufólki og ungum einstaklingum og nær sú áhersla 

þá einnig til kaffineytenda. Aukin vitund á vörumerkinu er hjá menntuðu og tekjuhærra 

fólki en jákvæðni gagnvart vörumerkinu er hærri hjá tekjulægri og minna menntuðu 

fólki sem endurspeglar unga hópinn sem þekkir vörumerkið hvað best. Aldursbreytan 

vegur því einna þyngst í lýðfræðilegu breytunni. 

Vörur Krispy Kreme eru fjöldaframleiddar skyndilausnir sem flokkast ekki undir 

heilsuvörur. Þessi flokkun takmarkar neytendahópinn nokkuð, sérstaklega í ljósi þess 
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að heilbrigður lífsstíll er að færast í aukana á meðal Íslendinga, þá sérstaklega hjá ungu 

fólki. Neytendur eru nokkuð upplýstir í dag og sneiða ekki endilega hjá sykri og fitu 

eins og svo margir gerðu fyrir nokkrum árum. Fólk virðist meðvitaðara um hvað það 

setur ofaní sig og hreyfir sig almennt meira. Að sama skapi hefur það efni á því 

(líkamlega) að gera vel við sig öðru hverju. Það ætti því ekki að þurfa að útiloka þennan 

hóp en hann er ekki vænlegastur. Töluvert aukning virðist einnig vera af fólki sem 

neytir eingöngu vegan afurða og hentar Krispy Kreme þeim hópi ekki miðað við 

núverandi vöruúrval. Aðrar takmarkanir þarf ekki að taka til greina.  

Þegar litið er til neysluhegðunar þá eru fjölmörg tilefni sem henta vörum Krispy 

Kreme, s.s. barnaafmæli, fermingar, brúðkaup, vinnuuppákomur o.s.frv. Staðsetning 

Krispy Kreme er einnig mjög hentug, fólk er þar í verslunarleiðangri og því liggur vel 

við að grípa sér næringu í leiðinni og hvíla þreytta fætur á kaffihúsinu. Heimsókn í 

kleinuhringjaleikhúsið er upplifun fyrir börn og því tilvalið fyrir fjölskyldur að gera sér 

ferð þangað til að brjóta upp verslunarferðina. Aðstaða kaffihússins er góð og boðið er 

uppá frítt netsamband sem hentar fyrir þá sem vilja nýta aðstöðuna til verkefnavinnu, 

smærri fundi o.s.frv. 

5.3.2 Markhópar 

Við val á markhópum Krispy Kreme er mikilvægast að huga að landfræðilegum og 

lýðfræðilegum breytum. Markhópur Krispy Kreme takmarkast við höfuðborgarsvæðið 

sökum staðsetningar. Kleinuhringjaneytendur eru frá 6 – 24 ára á meðan kaffineytendur 

eru 25 ára og eldri. Krispy Kreme markaðssetur ekki til barna undir 13 ára aldri og því 

er lögð áhersla á að höfða til fjölskyldufólks. Með þeirri stefnu má ná til 

kleinuhringjaneytenda og kaffineytenda. Kjarna markhópur Krispy Kreme myndi því 

flokkast í 2 hópa, ungt fólk á aldrinum 13-24 ára og fjölskyldufólk á aldrinum 25-45 

ára, báðir hópar búsettir á höfuðborgarsvæðinu. 

 
Mynd 9. Markhópar 
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5.3.3 Aðgreining og staðfærsla 

Þegar litið er til kjarna markhóps Krispy Kreme þá spilar fjölskyldufólk þar 

lykilhlutverk. Til að höfða til þessa hóps leggur Krispy Kreme mikla áherslu á gæði í 

öllu sínu ferli jafnframt því að bjóða betri verð en samkeppnisaðilarnir. Sérstaða Krispy 

Kreme kleinuhringjanna á íslenskum markaði er að þeir eru framleiddir og bakaðir á 

staðnum og því eins ferskir og kostur er á. Gríðarleg áhersla er lögð á allt þjónustuferlið 

og starfsfólk Krispy Kreme allt fær ítarlega þjálfun á öllum sviðum. Glaðværð 

framkoma er lykilatriði í öllu sem Krispy Kreme gerir, hvort sem það er í persónulegri 

framkomu á kaffihúsinu, viðmót á samfélagsmiðlunum, í auglýsingum o.s.frv. Til að 

undirstrika gæði vöruframboðsins eru kaffibaunirnar sérvaldar fyrir Krispy Kreme á 

Íslandi og koma frá Te & Kaffi. 

Önnur sérstaða Krispy Kreme er kleinuhringjaleikhúsið sem skapar skemmtilega 

upplifun fyrir neytendur. Hægt er að fylgjast með kleinuhringjunum verða til og fá þá 

beint af færibandinu. Heitir kleinuhringir eru hvergi annarsstaðar í boði og fyrir þá er 

Krispy Kreme hvað mest þekkt. 

Staðfærsla Krispy Kreme er því líflegt og skemmtilegt kaffihús sem bíður uppá 

gómsæta kleinuhringi og gott kaffi. 

5.3.4 Samkeppnisforskot 

Eftir að hafa rýnt vel í gegnum samkeppnisumhverfið þá má sjá að allir 

samkeppnisaðilarnir hafa sambærilegt vöru- og þjónustuframboð og Krispy Kreme (e. 

point of parity), þ.e.; 

• Kleinuhringir 

• Kaffi 

• Aðstaða til að setjast niður og neyta vörunnar 

 

Þrátt fyrir að um sama vöruframboð sé að ræða eru þónokkrir þættir sem draga má fram 

sem Krispy Kreme hefur umfram samkeppnisaðila sína (e. point of differentiation) og 

veita þeim því ákveðið samkeppnisforskot. Þeir þættir eru; 

 

• Kleinuhringjaleikhúsið sem er mikil upplifun fyrir yngri kynslóðina. 

• Kleinuhringirnir eru framleiddir og bakaðir hér á landi. 

• Frozze  – laktósafrír frosinn drykkur sem er ólíkur því sem aðrir bjóða uppá. 

• Öflug á Snapchat þar sem stór hluti neytenda er virkur notandi. 
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• Ódýrari, bæði í kleinuhringjum og kaffi. 

• Sterkt eignarhald, en Hagar eru eitt stærsta fyrirtæki landsins. 

• 80 ára reynsla Krispy Kreme global í kleinuhringjabransanum. 

6.0 Framkvæmd áætlanagerðarinnar 

Á þessu stigi ritgerðarinnar er farið í áætlanagerðina en nú er búið að afla ítarlegrar 

markaðsþekkingar sem lagt var upp með. Áætlanagerðin er hjartað í markaðsáætluninni 

og því mikilvægt að vanda til verka hér. Hér verður sagt frá því hverjir þátttakendur eru 

við gerð þessarar áætlunar, hver er núverandi staða, hvernig við sníðum 

markaðssetninguna og að endingu verður ákveðið hver markaðsstefna og markmið 

hennar eiga að vera. Ef stefnan og markmiðin eru sett fram á skýran hátt eru meiri líkur 

en minni að markmið áætluninnar gangi upp. Hverjar sem aðgerðir Krispy Kreme verða 

í náinni framtíð er lykilatriði að stjórnendur passi að það sé gert eftir stefnu 

áætlunarinnar (Wood, 2007). 

6.1 Staðan núna 
Krispy Kreme global ráðlagði eigendum á Íslandi við opnun staðarins en framhaldið er 

í höndum íslensku eigendanna. Ekki hefur verið gerð eiginleg markaðsáætlun fyrir 

íslenska markaðinn en ýmsar hugmyndir og markmið eru fyrirliggjandi sem stefnt er 

að því að framkvæma. Samkvæmt viðtali við Viðar Ottó Brink og Ingu Kristjánsdóttur 

(munnlega heimild, 8. mars 2017) eru markmið Krispy Kreme skýr og þau eru að verða 

stór aðili á þessum markaði, bæði í kleinuhringjum og kaffi, en það hefur þó ekki verið 

skilgreint nákvæmlega með mælikvarða. Á næstu árum er fyrirhuguð stækkun Krispy 

Kreme með opnun nýrra staða, aukin þjónusta til fyrirtækja og viðburða og mögulega 

breiðara vöruúrval (munnleg heimild, 8. Mars 2017). 

6.2 Markaðsstefna og markmið 
Samkvæmt Viðari Ottó Brink og Ingu Kristjánsdóttur er stefna Krispy Kreme að vaxa 

á markaði með opnun fleiri staða þá helst og ná þannig sterkari markaðshlutdeild 

(munnleg heimild, 8. Mars 2017). 

Að hluta til er sú stefna tekin út frá rekstrarlegum forsendum þar sem 

framleiðsluvélar Krispy Kreme eru langt frá því að vinna á fullum afköstum og því 

mikilvægt að framleiðslan aukist en það gerist ekki almennilega nema fleiri staðir opni. 

Markaðsleg markmið eru að auka vitunda á Krispy Kreme, því eins og rannsóknin sýndi 
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fram á er u.þ.b. helmingur landsmanna sem þekkja vörumerkið Krispy Kreme. Að auki 

verður lögð vinna í það að byggja upp sterka ímynd sem neytendur tengja við (munnleg 

heimild, 8. Mars 2017). 

Höfundur vill meina að núverandi staða og stefna Krispy Kreme sé rétt og að næstu 

skref væru að opna 2 nýja staði á þessu ári til að styrkja samkeppnisstöðu sína og ná til 

fleiri neytenda. Bakland Krispy Kreme er sterkt þar sem félagið er í eigu Haga sem 

auðveldar fjármögnun slíkrar aðgerðar. Þar sem Krispy Kreme er nýtt á markaði er það 

enn að styrkja stöðu sína á núverandi markaði. Mikilvægt er þó að gera langtímaáætlun 

og skoða tækifæri á nýjum mörkuðum og nýjar vörur, eins og komið var inná í kaflanum 

um vaxtalíkan Ansoff. Þar var fjallað um að réttar leiðir fyrir Krispy Kreme á þessu 

stigi væru markaðsáhersla, vöruþróun og markaðsþróun.  

Tækifæri til vaxtar felast í því að bjóða uppá nýjar vörur, breiðara vöruúrval; 

• Tímabilsvörur – Kleinuhringir skreyttir eða samsettir hráefnum sem henta 

ákveðnum tímabilum eða tilefnum, eurovision kleinuhringur með íslenska 

fánanum, íslenskur aðalbláberja kleinuhringur þegar berjatímabilið hefst, 

sérsniðin skilaboð o.s.frv. 

• Brauðmeti – beyglur, croissant og fleira sem samkeppnisaðilarnir bjóða uppá. 

Lausn sem gæti hentað betur með kaffi fyrir eldri hluta markhópsins. 

• Smoothies – Hollari valkostur fyrir heilsuþenkjandi hluta markhópsins.  

Mikil tækifæri liggja einnig á nýjum mörkuðum fyrir Krispy Kreme; 

• Matvöruverslanir – selja innpakkaða kleinuhringi, kaffibaunir og malað kaffi í 

neytendapakkningum í verslunum Haga 

• Veisluþjónusta – selja til mötuneyta fyrirtækja sem og fyrir ýmis tilefni, 

brúðkaup, starfsmannafögnuða, afmæli, fermingar o.s.frv. Hér er hægt að ná 

samkeppnisforskoti með því að bjóða uppá heimsendingu. 

Það sem þarf þó að passa hér er að allar aðgerðir sem gerðar verða hafi tilgang og 

markmið og mikilvægt er að ákveða hvenær tímabært sé að fara í frekari vöxt og setja 

tímaramma á hverja aðgerð fyrir sig. Mikilvægt er einnig að Krispy Kreme setji raunæf 

en krefjandi markmið um sölu á núverandi vöruframboði á þessu ári. 

6.2.1 Fjárhagsleg markmið 

Mikilvægast er að auka framleiðslu á kleinuhringjunum til að auka nýtni 

framleiðsluvélarinnar sem var ein stærsta fjárfestingin við opnun Krispy Kreme. Með 

því að auka nýtnina næst stærðarhagkvæmni (e. efficiency of scale) og fastur kostnaður 
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vélarinnar dreifist á fleiri framleiddar einingar. Tvær leiðir eru til þess, önnur er að 

stækka neytendahóp og auka sölu á núverandi sölustað. Hin er að opna fleiri sölustaði 

og ná þar með til stærri hluta markhópsins. 

6.2.2 Markaðsleg markmið 

Markaðsleg markmið eru skýr. Að auka vitund Íslendinga á Krispy Kreme og byggja 

upp sterkt vörumerki í hugum neytenda. Ef það tekst vel til er líklegra en ella að Krispy 

Kreme nái að tryggja traust samband við neytendur sem leiðir til langtíma arðsemi. 

Mikilvægt er, til að uppfylla fjárhagslegu markmiðin, að auka tíðni og magn viðskipta 

neytenda á sama tíma og unnið er að því að ná í nýja viðskiptavini.  

6.2.3 Kynningarmarkmið 

Krispy Kreme stóð sig afar vel í kynningarmálum við opnunina í nóvember og má það 

teljast gríðarlegur árangur að hafa náð yfir 50% vitund á meðal Íslendinga á svo 

skömmum tíma (Gallup, 2017). Með sterkri áherslu á samfélagsmiðla hefur þeim tekist 

að afla sér fjölda fylgjenda sem kemur sér vel þegar kynna á næstu áherslur eða koma 

skilaboðum til markhópsins. Á samfélagsmiðlunum eru um 4.000 fylgjendur á 

Facebook, 1.100 á Instagram, 500 á Twitter og 3.000 á Snapchat, flestir þessara 

fylgjenda eru „organic“ sem þýðir að þeir komu þangað sjálfviljugir en ekki útfrá 

keyptri auglýsingu sem lokkaði þá þangað. Leikir trekktu þó eðlilega eitthvað að en 

fjöldinn hefur haldið sér sem er kostur og vísbending um að skilaboðin séu áhugaverð 

fyrir hópinn (munnleg heimild, 8. Mars 2017). 

Mikilvægt er að sinna núverandi fylgjendum Krispy Kreme vel áfram með réttum 

og áhugaverðum skilaboðum, en á sama tíma eru mikil tækifæri í því að auka 

fylgjendahópinn til að ná til enn fleiri í gegnum þennan miðil sem er orðinn afar 

mikilvægur flestum fyrirtækjum í dag sem eru með vöru/þjónustu fyrir ungt fólk. 

Kynningarmarkmið á þessu stigi ættu því að snúast um að kynna núverandi vörur 

vel og leggja mikla áherslu á kaffið þar sem hingað til hefur áherslan verið meiri á 

kleinuhringina. Frozze drykkurinn gæti hentað vel til að ná í þá sem eru að byrja að 

drekka kaffi, hann er ólíkur þeim drykkjum sem samkeppnisaðilarnir bjóða. 

Samfélagsmiðlarnir henta mjög vel fyrir yngri hluta markhópsins, kleinuhringjahópinn. 

Til þess að ná betur til eldri hlutans, kaffihópsins, væri gott að nýta hefðbundna miðla 

að einhverju leyti en samfélagsmiðlarnir geta spilað stóran þátt þar einnig. 
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Til að kynna nýjungar eru samfélagsmiðlarnir mjög góður kostur þar sem hægt er að 

mæla vel hversu vel markhópurinn tekur við nýjunginni í formi „likes“ og viðbragða í 

svörum við póstum. Einnig er sá miðill tiltölulega ódýr og því hægt að vera með mörg 

skilaboð í gangi í einu til mismunandi áhersluhópa án þess að þurfa að framleiða 

kostnaðarsamt markaðsefni. 

Bein samskipti í formi markpósta og persónulegar kynningar væri svo besti 

kosturinn fyrir fyrirtækjamarkaðinn. Einnig gætu tímarit/dagblöð sem höfða til 

fyrirtækjamarkaðar verið góður kostur. 

6.2.4 SMART 

SMART stendur fyrir markmiðasetningu en þetta tól er gott að nota þegar við viljum 

fylgjast með árangri. Með SMART getum við mælt hvernig okkur gengur að ná 

markmiðunum. SMART stendur fyrir eftirfarandi; sértæk (e. specific), mælanleg (e. 

measuraeable), aðgerðaáætlun (e. action plan), raunhæf (e. relevant) og innan marka (e. 

time based). Ef þetta er haft í huga þegar markmið eru sett eru líkur til árangurs meiri 

en minni. Í myndinni hér fyrir neðan hefur markmiðum Krispy Kreme verið skipt niður 

eftir þeim flokkum sem SMART samanstendur af.   (Chaffey & Ellis-Chadwick,  2012). 
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Tafla 6. SMART markmið 

 

6.3 Söluráðar 
Þegar markmiðasetningin er tilbúin eru söluráðarnir ákveðnir en þeir eru notaðir sem 

stuðningur til að ná til neytenda, og hugsanlegra neytenda, sem sameinast í markhópi 

Krispy Kreme. Söluráðarnir eru verkfæri sem getur hjálpað Krispy Kreme mikið í þeirri 

vegferð að ná markmiðum sínum. Þetta eru í raun stýranlegar breytur sem stjórna þarf 

 - Auka vitund á Krispy Kreme 
 - Fjölga fylgjendum á samfélagsmiðlum
 - Fjölga neytendum á núverandi markaði
 - Stækka sölur neytenda
 - Auka tíðni heimsókna neytenda
 - Sækja inná nýja markaði
 - Auka vöruframboð
 - Fjölga sölustöðum
 - Auka vitund á Krispy Kreme úr 54% í 70% á höfuðborgarsvæðinu, 90% vitund meðal     
markhópsins
 - Fjölga fylgjendum á samfélagsmiðlum um 100%
 - Fjölga neytendum á núverandi markaði um 20%
 - Auka tekjur um 60% í gegnum eftirfarandi áherslur:
              - Stækka sölur neytenda - 30% af heildaraukningu
              - Auka tíðni heimsókna neytenda - 20% af heildaraukningu 
              - Auka sölu í gegnum nýja markaði - 40% af heildaraukningu
              - Auka sölu með auknu vöruframboði - 10% af heildaraukningu
 - Fjölga sölustöðum um 2
 - Framkvæma markaðsrannsókn á vörumerkjavitund
 - Gera áætlun fyrir samfélagsmiðla þar sem áhugavert efni og viðburðir koma inn í tímalínu
 - Kynna nýjungar í vörulínu, tilboð og fleira
 - Leggja áherslu á vörusamsetningar, leggja til kaffi með sölu á kleinuhringjum og v.v., 
afsláttur af magnkaupum o.s.frv.
 - Kynna klippikort þar sem 10 hver kleinuhringur/kaffi er frír eða áhersluvara frí eftir 10 sölur
 - Gera viðskiptaáætlun fyrir fyrirtækjamarkaðinn og veisluþjónustu sem fer fram í vefverslun 
og hrinda í framkvæmd
 - Hefja vöruþróun á nýjum vörutegundum og setja í sölu
 - Gera viðskiptaáætlun fyrir opnun 2 nýrra staða og hrinda í framkvæmd
 - Með góðri kynningu og auglýsingum Krispy Kreme á samfélagsmiðlum er mjög raunhæft og 
hagkvæmt að auka vitund
 - Með mikilli virkni á samfélagsmiðlunum með áhugaverðu efni, leikjum á facebook og 
snapchat hefur sannað sig að auki fylgjendum
sem trekkt geta að nýja neytendur
 - Með öflugri þjálfun starfsmanna og vörusamsetninga- og magntilboðum má hvetja marga 
neytendur til að versla meira í einu, t.d. kaffi með kleinuhringnum
 - Með stóran hóp fylgjenda á samfélagsmiðlunum má auðveldlega kynna klippikort, sem eru 
einnig hagstæð í framleiðslu
 - Krefst mikils tíma, mannskaps og fjármagns við gerð heimasíðu með vefverslun og bifreiðar 
til heimsendingarþjónustu
 - Krefst talsverðs tíma og mannskaps við þróun en mikið magn hráefna er fáanlegt innan 
móðurfyrirtækis
 - Krefst talsverðs tíma og mannskaps utan fyrirtækisins. Mjög kostnaðarsamt verkefni en 
öflugt bakland einfaldar verkið

T Tímamörk
 - 1 ár frá markmiðasetningu er öllum þessum markmiðum náð að vera náð - mælingar fara 
reglulega fram

R Raunhæf

S Sértæk

M Mælanleg

A Aðgerða-
áætlun



 

 44 

að varfærni svo að fyrirtæki geti fullnægt þörfum síns markhóps. Söluráðarnir tengjast 

allir og verða því að vinna saman. Þeir sem stýra söluráðunum að öllu leyti eru 

markaðsstjórar eða aðrir stjórnendur. Með þessu verkfæri, sem söluráðarnir eru, er best 

að móta markaðsstefnu fyrirtækisins þar sem aðal markmiðið er að uppfylla þarfir 

neytenda og fyrirtækis á sama tíma  (Kotler & Keller, 2012). 

Söluráðarnir eru kallaðir hin fjögur P (e. The 4 P‘s), en þeir standa fyrir orðin; vara 

(e. product), verð (e. price), vettvangur (e. place) og vegsauki (e. promotion). Það má 

segja að þessi 4 P snúi að öllu leyti að fyrirtækinu sjálfu og þeirra sýn á umhverfi sitt 

hvort sem talað er um markaðinn eða markhópinn. 

Í kaflanum hér að neðan verður farið ítarlega í söluráðana og þeir útskýrðir í 

samhengi við Krispy Kreme. 

6.3.1 Vara  

Hér verður fjallað um vörumerkið Krispy Kreme sem vöruna sjálfa. Þegar rætt er um 

vörumerki og hver markmið þeirra ættu að vera má segja að það komi tvennt upp sem 

skiptir mestu máli. Annarsvegar er það hvernig á að auka virði vörumerkisins og 

hinsvegar að búa til sterkt og öflugt vörumerki. Ef uppbygging vörumerkis er 

árangursrík eru miklar líkur á því að vörumerkið verði sterkt og fái þannig aukið virði. 

Í framhaldi af því eru auknar líkur á því að neytendahollusta og tryggð aukist. Ef það 

tekst vel til er markmiðinu náð því neytendur verða því ósjálfrátt minna næmir fyrir 

verðbreytingum, hvort sem það er lækkun eða hækkun vöruverðs á þeim vörum sem 

eru undir vörumerkinu. Það má því segja að vörumerkjavirði gefi góða mynd af því 

hvernig neytendur samsvara sér við vörumerki til lengri tíma (Keller, 2001).  

Til að auka skilning á þessu ofangreindu, að skapa virði og byggja upp sterkt 

vörumerki, er gott að skoða líkan Kellers en það nefnist „Customer-Based Brand Equity 

Model“. Þetta líkan hjálpar okkur að skilja hvar vörumerkið er staðsett í hugum 

neytenda og hvaða merkingu vörumerkið hefur fyrir neytendur. Líkanið er sett upp í 

píramída en svo að vel takist til þarf að stíga hvert skref rétt en það er eina leiðin til að 

komast upp á topp (Keller, 2001). 
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Mynd 10. Customer-Based Brand Equity Model 

 

Þrep eitt er vitund (e. brand awareness). Krispy Kreme þarf að búa til vitund hjá 

neytendum um tilveru sína á markaði. Eins og fram kom í rannsókninni um vitund á 

Krispy Kreme kom fram að einungis helmingur landsmanna veit af tilveru þeirra 

(Gallup, 2017). Til að auka vitundina þarf vörumerki Krispy Kreme að vera sýnilegra 

gagnvart markhópi sínum en þeir eru í dag. Það væri hægt að gera með þvi að breikka 

miðlaval og/eða auka áherslu á miðla sem þau eru að notast við í dag (Keller, 2001). 

Vitund á vörumerki er meira en bara nafn þess. Svo að vitundin sé sterk og öflug þurfa 

neytendur að geta tengt það við tákn, umbúðir, karakter, slagorð og annað sem 

vörumerkið stendur fyrir. Endanlegt markmið vörumerkja væri að markópur þess hefði 

mikla/víða og djúpa vitund um vörumerkið. Mikil/víð vitund  er þegar vörumerkið 

birtist í hugum neytenda þegar þeir eru í aðstæðum þar sem neysla og/eða kaup eru 

ákveðin á meðan djúp vitund er þegar neytandinn þekkir eða man eftir vörumerkinu 

(Keller, 2001). 

Þrep 2 er tenging (e. brand meaning). Er í raun hvernig neytendur tengja við vörumerkið 

í huga sér. Þegar tenging verður til í hugum neytenda eru 2 atriði sem valda 

niðurstöðunni en það er ímynd vörumerkisins og frammistaða vörumerkisins. Hugur 

neytendans tekur og metur þessa þætti og býr þannig til niðurstöðu um hvað neytandinn 

hugsar þegar hann heyrir vörumerkið Krispy Kreme nefnt. Mat á þessari tengingu 

miðast við það sem er sameiginlegt (POP) með Krispy Kreme og samkeppnisaðilum 

annarsvegar og hinsvegar aðgreining (POD) en það er hvað aðgreinir Krispy Kreme frá 

samkeppnisaðilum. Það sem Krispy Kreme ætti að leggja áherslu á er að búa til jákvæða 
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ímynd af sér í hugum neytenda þar sem gæði, lægra verð, upplifun og glaðværð er í 

fararbroddi (Keller, 2001).  

Þrep 3 er viðbrögð (e. brand responses). Krispy Kreme skapar viðbrögð hjá neytendum 

þegar neytendur neyta vörunnar en þessi viðbrögð geta bæði verið hlutlæg og huglæg. 

Á þessu stigi fær Krispy Kreme dóm frá neytendum og vekur um leið upp tilfinningar 

hjá þeim. Með öðrum orðum má segja að viðbragðið verði til við blöndu af áliti og 

tilfinningum sem koma þegar vörunni er neytt (Keller, 2001). 

Þrep 4 er sambönd (e. brand relationship). Ef vel tekst til í fyrstu 3 þrepunum verður til 

gott og traust samband milli vörumerkisins Krispy Kreme og neytandans þar sem 

miklar líkur eru á að markmiðið, að tryggja ánægju neytendans til langtíma arðsemi, 

takist (Keller, 2001). 

 

Krispy Kreme vörumerkið er svo nýtt á íslenskum markaði og því enn staðsett á 

þrepi 1 að afla sér vitundar á markaði. Á stuttum tíma hefur þeim þó tekist að ná 

rúmlega 50% vitund eftir árangursríka kynningu við opnun staðarins (Gallup, 2017). 

Ef Krispy Kreme stendur sig vel í að byggja upp vörumerkið næstu mánuði og ár, eins 

og þessi áætlun leggur til, mun vitundin og ímyndin aukast jafnt og þétt. Leiðin að þessu 

er að vera með áreiti á neytendur í gegnum rétta miðla þannig að Krispy Kreme festist 

í valsetti neytenda. Þegar að þrepi 2 kemur myndi Krispy Kreme leggja áherslu á 

samskeppnisforskot sitt og aðgreina sig þannig á markaði, þar með skapast ímynd í 

hugum neytenda. Ef vel til tekst og ímyndin verður jákvæð skapast viðbrögð hjá 

markhópnum sem leiðir að lokum til langtíma arðsemi. 

6.3.2 Verð  

Þegar kemur að því að ákveða verð vöru og þjónustu þarf að huga að því hvort 

verðið/varan skapi virði fyrir viðskiptavininn. Hafa þarf í huga að virði getur verið 

skilgreint á mismunandi hátt eftir neytendum og er því mikilvægt að nýta sér 

markaðshlutun. Eins og farið var í framar í verkefninu er hópum skipt niður eftir 

ákveðnum breytum, lýðfræðilegum, landfræðilegum o.s.frv.. Verðákvörðun er svo 

miðuð út frá hinum endanlega markhópi og virði skapað fyrir hann.  (Wood, 2007).  

Í tilfelli Krispy Kreme hafði lýðfræðilega breytan mestu áhrif á verðákvörðunina. 

Markhópur Krispy Kreme er ungur og því var lagt upp með að hafa verðið á vörunum 

hagstæðara en það sem býðst hjá samkeppnisaðilunum. Verð skiptir ungt fólk máli þar 
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sem það hefur í flestum tilfellum minna á milli handanna. Það sama á við um fjölskyldur 

með mörg börn.  

Hægt er að skapa aukið virði vöru/þjónustu með virðisaukandi aðgerðum, s.s. 

tilboðum. Tilboð eins og vörusamsetning, kleinuhringur og kaffi á 10% lægra verði en 

ef keypt er stakt getur skapað virði fyrir neytendur og um leið virði fyrir fyritækið þar 

sem aukið magn seldra eininga getur haft jákvæð áhrif á reksturinn ef svigrúm er fyrir 

afslátt á vörunni. 

6.3.3 Vettvangur  

Þegar talað er um vettvang er átt við þær ólíku aðferðir sem fyrirtæki notar svo varan 

eða þjónustan sé aðgengileg markhópnum. Vettvangur er sú leið fyrirtækja til að koma 

vöru sinni til neyslu og því er mjög mikilvægt að aðgengið sé gott. Til þess að 

viðskiptavinir njóti vettvangsins þarf hann að henta vörunni og markhópnum (Kotler & 

Keller, 2012). Í tilfelli Krispy Kreme er vettvangurinn kaffihúsið. Kaffihúsið hefur 

verið sérsniðið að umhverfinu sem það er í sem og markhópnum. Kaffihúsið er í opnu 

rými og tryggir það því gott flæði í gegnum staðinn og aðgengið með besta móti.  Hægt 

er að setjast niður og neyta vörunnar og eru einnig afmörkuð rými svo hægt sé að vera 

í næði frá gangandi umferð fyrir þá sem það kjósa. Krispy Kreme býður uppá fría 

nettengingu sem hentar markhópnum ansi vel. Í Smáralind er gott aðgengi, bæði vegna 

nægra bílastæða sem og nálægð við strætóstoppustöðva.  

Einungis eitt kaffihús hefur takmarkandi áhrif á markhópinn þrátt fyrir að gott 

aðgengi sé að Smáralind. Krispy Kreme þyrfti því að leggja áherslu á að styrkja 

vettvang sinn með fleiri kaffihúsum. 

6.3.4 Vegsauki  

Það þarf að huga að fleiru en að þróa góða vöru og verðleggja hana, það er ekki síður 

mikilvægt að miðla upplýsingum um hana til núverandi og mögulegra neytenda. 

Fyrirtæki þurfa að taka ákvörðun um hvað á að segja, hverjum skilaboðin eru ætluð og 

hversu oft eigi að senda þau (Kotler & Keller, 2012). 

Samval söluráðanna er mikilvægt þegar verið er að kynna vörur en allir þættir 

samvalsins þurfa að virka til að skila sem bestum árangri. Það skiptir einnig máli að 

geta samþætt markaðsaðgerðir Krispy Kreme svo þær endurspegli markmiðin sem sett 

hafa verið fram. Það getur verið kostnaðarsamt að auglýsa og því mikilvægt að það sé 

gert með réttum hætti og beint að markhópnum til að árangur náist með aðgerðinni. 
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Margar leiðir eru mögulegar þegar kemur að því að kynna vörur. Krispy Kreme hefur 

hingað til lagt mesta áherslu á samfélagsmiðla sem henta mjög vel til að ná til ungs 

fólks og eru ódýr lausn að sama skapi. Vefauglýsingar, hvort sem um hefbundna 

netborða (e. banners) er að ræða eða samfélagsmiðlar, s.s. facebook, snapchat o.s.frv., 

eru miðlar sem eru að auka mikilvægi sitt innan miðlablöndunar (e. marketing mix). 

Enn er þó talið að aðrir hefðbundnir miðlar; sjónvarp, útvarp, prent og útimiðlar, séu 

mikilvægir einnig. Mestu máli skiptir að þekkja markhópinn sinn og vita hvar hann er 

að finna og sníða skilaboðin að honum á mismunandi hátt í gegnum mismunandi miðla. 

Krispy Kreme ætlar sér að leggja áherslu á fyrirtækjamarkaðinn með magnáherslu, 

í því tilviki er vænlegra að beita beinni markaðssetningu (netpóstur, símtöl/heimsóknir 

eða póstur í fyrirtæki) þar sem um færri kaupendur er að ræða. Einnig krefst magnsala 

oft á tíðum persónulegri nálgunar og sérsniðnari lausnum, t.d. sérmerkingar, 

heimsending o.þ.h. Til að styðja betur við þessa nýjung leggur höfundur til að opnuð 

verði heimasíða með vefverslun, þannig má halda betur utanum pantanir og gera þær 

sjálfvirkari. Heimasíðan nýtist einnig sem kynningarsíða fyrir allt vöruframboðið og 

áherslur hverju sinni. 

6.3.4.1 Stafræn markaðssetning 

Ástæða þess að þessi kafli er tekinn ítarlega fyrir er að stafræn markaðssetning er að 

færast mikið í aukana um allan heim þar sem stór hluti markhóps margra fyrirtækja er. 

Þessi miðill hefur einnig reynst Krispy Kreme vel og kemur til með að skipa stóran sess 

áfram í þeirra markaðsstarfi. Tiltölulega ódýrt er að auglýsa á stafrænum miðlum miðað 

við aðra miðla. Í náinni framtíð mun notkun á þessum miðli aukast enn meira og það á 

einnig við um Krispy Kreme. 

Krispy Kreme hefur, og mun halda áfram, að nota stafræna markaðssetningu (e. 

digital marketing) sem sinn helsta miðil til kynningar til núverandi og hugsanlegra 

neytenda. Ef vel er að verki staðið getur Krispy Kreme gert það á ódýran og frekar 

einfaldan hátt.  

Til að leiðbeina Krispy Kreme við notkun á þessum miðli sem best er gott að skoða 

svokölluð 5S en þau eru lykillinn að því að fá sem mest út úr stafrænni 

markaðssetningu. Þessi 5S eru sell (grow sell), serve (add value), speak (get closer to 

customers), save (save cost) og sizzle (extend the brand online). Það sem bæta mætti 

við þetta er S númer 6. en það S er social media eða samfélagsmiðlarnir (NetXtra, 

2016). Algengt er að fyrirtæki notist við 2-3 S, ef þau eru að notast við þau yfir höfuð. 
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Nánari útlistun á þeim eru;  

• Sell (grow sell), ná söluaukningu og tæla neytendur að vörunni.  

• Serve (add value), bæta þjónustu til neytenda.  

• Speak (get closer to customer), fyrirtæki verði aðgengilegri neytendum sínum 

og væntanlegra neytenda. 

• Save (save cost), draga töluvert úr kostnaði, hagkvæmari auglýsingamáti.  

• Sizzle (extend the brand online), „einhverju auka“ er bætt ofan á núverandi vöru 

eða þjónustu.  

• Social media, vera með grípandi og flott efni fyrir markhópinn sinn sem grípur 

athygli þeirra og fær þau til að deila skilaboðunum með öðrum  (Chaffey & 

Ellis-Chadwick, 2012). 

 

Sala til viðskiptavina (e. sell) 

Í dag er Krispy Kreme einungis með Facebook síðu þar sem vöruframboðið er kynnt. 

Þar hefur einnig verið kynnt sala á vörum sem henta fyrir fyrirtæki og viðburði en erfitt 

getur reynst að leita að þeim upplýsingum. Gott væri fyrir Krispy Kreme að opna 

einfalda en skilvirka heimasíðu þar sem hægt væri, á enfaldan hátt, að versla fyrir ýmsa 

viðburði í gegnum vefverslun. Með þessu getur Krispy Kreme bætt við nýjum markhópi 

sem er mjög arðsamur (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012). 

 

Auka þjónustustig til neytenda (e. serve) 

Krispy Kreme getur bætt og aukið þjónustustig til neytenda í gegnum góða og ítarlega 

heimasíðu þar sem mikið af upplýsingum um Krispy Kreme væri að finna og 

virðisaukandi vöruframboð í gegnum vefverslun. Þar væri einnig hagur að hafa svæði 

þar sem neytendur geta haft samskipti við stjórnendur Krispy Kreme (Chaffey & Ellis-

Chadwick, 2012). 

 

Tala við neytendur (e. speak) 

Krispy Kreme bjóða uppá samskipti við neytendur í gegnum Facebook og Messenger. 

Þar geta neytendur tjáð sínar skoðanir og fengið svör til baka frá stjórnendum Krispy 

Kreme. Þetta er hægt að gera á opinni Facebook síðu eða í gegnum einkaskilaboð á 

Messenger. Ef þessu er sinnt vel getur Krispy Kreme öðlast dýpra samband við sinn 

markhóp þar sem rödd hans fær að heyrast (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012). 

 



 

 50 

Sparnaður (e. save) 

Hægt er að spara talsvert í starfsmannakostnaði ef Krispy Kreme kemur upplýsingum 

og umræðu yfir á netið. Þau eru virk á stafrænum miðlum í dag en væri þó hægt að gera 

enn betur, t.d. með opnun heimasíðu með vefverslun. Sjálfsafgreiðsla í gegnum 

vefverslun dregur úr starfsmannakostnaði. Einnig er mögulegt að lækka 

markaðskostnað með því að auglýsa á stafrænum miðlum (Chaffey & Ellis-Chadwick, 

2012). 

 

Láta Krispy Kreme fá töfra (e. sizzle) 

Hér er mikilvægt að Krispy Kreme standi sig vel þar sem stærsti hluti þeirra markhóps 

er á netinu. Hér getur Krispy Kreme að kynnt nýjar vörur, sagt frá þjónustu sinni, 

tilboðum og þannig reynt að búa til samfélag utan um vörumerkið Krispy Kreme. 

Töfrarnir gætu líka verið að segja frá og sýna myndbönd af kleinuhringjaleikhúsinu og 

glaðværðinni á kaffihúsinu. Mikilvægt er að koma á framfæri öllum þeim þáttum sem 

veita Krispy Kreme samkeppnisforskot (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012). 

 

Samfélagsmiðlar (e. social media) 

Facebook síða Krispy Kreme er í mikilli notkun, þar eru reglulega settar inn auglýsingar 

fyrir vöruframboðið, kynntar nýjungar o.s.frv. Mikil tækifæri eru í því að nýta síðuna 

enn betur með svokölluðum undirsíðum sem hægt er að nýta til að kynna enn frekar 

vöruframboðið. Auglýsingamöguleikarnir á Facebook og Instagram eru gífurlegir, 

sníða má skilaboðin að mjög afmörkuðum hóp og fylgjast með árangri þeirra. Snapchat 

og Twitter eru einnig öflugir miðlar til að auka vitund, minna á vörumerkið og til að 

koma ýmsum skilaboðum á framfæri. Þessir miðlar eru mun persónulegri og frjálslegri 

og því tilvaldir til að sýna léttleikann og glaðværðina sem Krispy Kreme leggur mikið 

uppúr. 

 

6.4 Aðgerðaráætlun 
Í júlí 2017 hefst vinna Krispy Kreme við að framfylgja markaðsáætlununni sem sett er 

upp fyrir 1 ár. Aðgerðum markaðsáætlunarinnar verður skipt upp í 4 tímabil þar sem 

sérstakar áherslur og aðgerðir verða framkvæmdar á hverju tímabili. Til að auka 

líkurnar á því að aðgerðir markaðsáætlunarinnar verði árangursrík og uppfylli 

markmiðin þarf innleiðingin að vera vel skipulögð. Mikilvægt er að allir sem að 
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áætluninni komi séu meðvitaðir um markmiðin og hver stefna fyrirtækisins sé í að ná 

þeim og fái þá þjálfun og/eða nauðsynlegar upplýsingar sem þarf til um hlutverk hvers 

og eins. 

Tímabilin 4 skiptast með eftirfarandi hætti; 

• Tímabil 1 (júlí – sept): Kynning á núverandi vöruframboði; kleinuhringjum, 

kaffi og Frozze 

• Tímabil 2 (okt – des): Kynning á núverandi vöruframboði á fyrirtækjamarkaði 

og við viðburðatengd tilefni 

• Tímabil 3 (jan – mars): Kynning á nýjungum í vöruframboði, smurðu brauðmeti 

og Smoothies 

• Tímabil 4 (apr – júní): Kynning á nýjung, magnpakkningum fyrir sölu í 

matvöruverslanir 

 

Til að styðja við allar aðgerðirnar verður opnuð heimasíða með vefverslun. Heimasíða 

þjónar miklum tilgangi í kynningu á vöruframboði og áherslum. Hún verður opnuð 

strax í upphafi 1. tímabils. Vefverslun mun opna fyrir tímabil 2 til að halda utan um 

pantanir vegna fyrirtækja- og viðburðasölu og gera þær sjálfvirkar. Þannig má safna 

saman upplýsingum um kaupendur sem hægt er að nýta til að ná endurtekinni sölu. 

Mikilvægt er að nýta heimasíðuna sem lendingarsíðu á bakvið vefborða og því hægt að 

veita enn frekari upplýsingar um vöruna/þjónustuna ef neytandinn er hvattur til að 

smella á borðann. Google leitarorð (leitarvélabestun) nýtast einstaklega vel fyrir Krispy 

Kreme, þá sérstaklega tengt fyrirtækja- og viðburðasölunni. Þannig má kaupa orð eins 

og; árshátíð, ferming, brúðkaup, partý, kaffihús, barnaupplifun og svo mætti lengi telja. 
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Tímabil 1 

Á tímabili 1 verður lögð áhersla á að byggja enn frekar upp vitund Krispy Kreme á 

Íslandi og fjölga þar með neytendum. Jafnframt því verður unnið að því að auka tíðni 

heimsókna núverandi neytenda og stækka hverja sölu. Hér fyrir neðan má sjá lista yfir 

aðgerðirnar og hvaða miðlar verða notaðir til að koma skilaboðum áleiðis til 

markhópsins. Á tímabilinu er einnig áætluð opnun á nýjum Krispy Kreme stað og koma 

markaðsskilaboðin þá til með að koma inná það einnig. 

 

 
*M = Markaðsstjóri  R = Rekstrarstjóri  A = Auglýsingastofa 

*samstarf við þriðja aðila – bjóða viðskiptavinum Nova og Smárabíó Krispy Kreme klippikort og önnur virðisaukandi tilboð 

Tafla 7. Aðgerðaáætlun, tímabil 1. 

 

 

 

 

 

 

Tímabil 1
Vitundar-
aukning

Aukin tíðni Aukið magn Kostnaður
Ábyrgða-

maður

Hönnun kynningarefnis

Áhersla á 
vörumerkið 

Krispy Kreme og 
vöruframboðið

Áhersla á 
klippikort og 
nýjungar í 

kleinuhringjum

Áhersla á vöru-
samsetningar

    500.000 kr. A & M

Birting sjónvarp x  2.000.000 kr. M 

Birting kvikmyndahús x x x     500.000 kr. M 

Birting útvarp x     300.000 kr. M 

Birting dagblöð/tímarit x     300.000 kr. M 

Birting utandyra x     250.000 kr. M 

Birting vefborðar x     400.000 kr. M 

Birting samfélagsmiðlar x x x     100.000 kr. M 

Almannatengsl x                 -   kr. M & R

POS efni x x x     100.000 kr. M & R

Sölukynningar x x x                 -   kr. R

Heimasíða x x x     400.000 kr. M & R

Markpóstur x       50.000 kr. M & R

Samstarf við þriðja aðila Nova/Smárabíó       50.000 kr. M & R

Samtals 4.950.000 kr. 
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Tímabil 2 

Á tímabili 2 verður áherslan hjá Krispy Kreme á lausnir fyrir fyrirtæki og 

viðburðatengd tilefni, s.s. brúðkaup, fermingar, afmæli o.s.frv. Til að ná til þessa hóps 

eru nýjir miðlar nýttir til viðbótar. Þarna kemur heimasíðan einnig sterk inn sem 

lendingarsíða á bakvið vefborða sem kynna nýjungina. Mikilvægt er að halda áherslu 

tímabils 1 áfram og styrkja þá þætti enn frekar en draga þó aðeins úr markaðsstuðningi 

til að sinna þessum nýja markaði einnig. 

 

 
*M = Markaðsstjóri  R = Rekstrarstjóri  A = Auglýsingastofa 

Tafla 8. Aðgerðaáætlun, tímabil 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímabil 2
Vitundar-
aukning

Aukin tíðni Aukið magn
B2B 

markaður

Viðburða-
tengd 
tilefni

Kostnaður
Ábyrgða-
maður

Hönnun kynningarefnis

Áhersla á 
vörumerkið 

Krispy Kreme 
og 

vöruframboðið

Áhersla á 
klippikort og 
nýjungar í 

kleinuhringjum

Áhersla á vöru-
samsetningar

Áhersla á 
magnkaup

Áhersla á 
magnkaup og 
framsetningu

     500.000 kr. A & M

Birting sjónvarp x  1.500.000 kr. M 

Birting kvikmyndahús x x x      500.000 kr. M 

Birting útvarp x      200.000 kr. M 

Birting dagblöð/tímarit x x x      300.000 kr. M 

Birting utandyra x      150.000 kr. M 

Birting vefborðar x x x x      300.000 kr. M 

Birting samfélagsmiðlar x x x x x      200.000 kr. M 

Almannatengsl x x x                 -   kr. M & R

POS efni x x x x      100.000 kr. M & R

Sölukynningar x x x x x                 -   kr. R

Heimasíða x x x x x      300.000 kr. M & R

Markpóstur x x        50.000 kr. M & R

Samstarf við þriðja aðila Nova/Smárabíó        50.000 kr. M & R

Samtals 4.150.000 kr.  
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Tímabil 3 

Á tímabili 3 færist áherslan yfir á nýjungar í vöruframboði, smurt brauðmeti og 

smoothies sem hentar vel í morgunverð og hádegisverð. Þessi nýjung hentar vel inní 

áhersluna um að stækka kaupin með vörusamsetningum og öðrum virðisaukandi 

tilboðum og gerir Krispy Kreme einnig sterkari gagnvart samkeppniaðilum sínum. 

Áherslur tímabila 1 og 2 halda áfram en mesta púðrið fer í að kynna nýjungarnar. 

Áætlað er að opna þriðja Krispy Kreme staðinn á þessu tímabili og verður hann kynntur 

í gegnum markaðsskilaboðin einnig. 

 

 
*M = Markaðsstjóri  R = Rekstrarstjóri  A = Auglýsingastofa 

Tafla 9. Aðgerðaáætlun, tímabil 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímabil 3
Vitundar-
aukning

Aukin tíðni
Aukið 
magn

B2B 
markaður

Viðburða-
tengd 
tilefni

Nýjungar Kostnaður
Ábyrgða-
maður

Hönnun kynningarefnis

Áhersla á 
vörumerkið 

Krispy Kreme 
og 

vöruframboðið

Áhersla á 
klippikort og 
tímabundnar 

nýjungar/þemu 
í kleinuhringjum

Áhersla á 
vöru-

samsetningar

Áhersla á 
magnkaup

Áhersla á 
magnkaup 

og 
framsetningu

Áhersla á 
nýjan 

vöruflokk, 
smurt 

brauðmeti

    500.000 kr. A & M

Birting sjónvarp x x  1.000.000 kr. M 

Birting kvikmyndahús x x x x     500.000 kr. M 

Birting útvarp x     200.000 kr. M 

Birting dagblöð/tímarit x     300.000 kr. M 

Birting utandyra x     150.000 kr. M 

Birting vefborðar x x x x x     400.000 kr. M 

Birting samfélagsmiðlar x x x x x x     200.000 kr. M 

Almannatengsl x x x                 -   kr. M & R

POS efni x x x x x     100.000 kr. M & R

Sölukynningar x x x x x x                 -   kr. R

Heimasíða x x x x x x     100.000 kr. M & R

Markpóstur x x x        50.000 kr. M & R

Samstarf við þriðja aðila Nova/Smárabíó        50.000 kr. M & R

Samtals 3.550.000 kr. 
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Tímabil 4 

Á fjórða og síðasta tímabili áætlunarinnar kynnir Krispy Kreme til sögunnar nýjung, 

tilbúnar magnpakkningar sem seldar verða í matvöruverslunum. Þessi áhersla er ólík 

þeim sem fyrir ofan eru upplistaðar að því leyti að hér er Krispy Kreme orðinn birgi. 

Salan fer fram hjá matvöruversluninni og markaðssetningin einnig. Hér er þó alltaf 

mikilvægt að halda áfram að kynna vörumerkið og staðfærslu þess, það ýtir undir sölu 

í matvöruverslunum einnig.  

 

 
*M = Markaðsstjóri  R = Rekstrarstjóri  A = Auglýsingastofa 

Tafla 10. Aðgerðaáætlun, tímabil 4. 

 

Heildarkostnaður aðgerðaráætlunarinn er 16.300.000 kr. fyrir tímabil 1-4. 

6.4.1 Hugmyndir til framtíðar 

Aðrar áherslur sem höfundur taldi ekki svigrúm í að framkvæma á þessu ári og leggur 

til að framkvæmdar verði í kjölfar þessarar markaðsáætlunar eru; 

 

• „Segðu það með kleinuhring“ – sérmerkingarmöguleikar í formi skrauts með 

texta sem hægt er að velja úr og setja á kleinuhringi. 

• Gjafapakkningar fyrir kleinuhringi, staka eða fleiri.  

• Krispy Kreme varningur í vefverslun 

• Góðgerðarmál í anda þess sem Krispy Kreme global gerir, mikilvægt í íslensku 

samfélagi 

Tímabil 4
Vitundar-
aukning

Aukin tíðni
Aukið 
magn

B2B 
markaður

Viðburða-
tengd tilefni

Nýjungar
Sala á 

matvöru-
markaði

Kostnaður
Ábyrgða-
maður

Hönnun kynningarefnis

Áhersla á 
vörumerkið 

Krispy Kreme 
og 

vöruframboðið

Áhersla á 
klippikort og 
tímabundnar 

nýjungar/þemu 
í kleinuhringjum

Áhersla á 
vöru-

samsetningar

Áhersla á 
magnkaup

Áhersla á 
magnkaup og 
framsetningu

Áhersla á nýjan 
vöruflokk, smurt 

brauðmeti

Áhersla á nýjar 
magnpakkning
ar ætlaðar til 

sölu í matvöru-
verslunum

     500.000 kr. A & M

Birting sjónvarp x x  1.000.000 kr. M 

Birting kvikmyndahús x x x x      500.000 kr. M 

Birting útvarp x      200.000 kr. M 

Birting dagblöð/tímarit x x x x      300.000 kr. M 

Birting utandyra x x      150.000 kr. M 

Birting vefborðar x x x x x      400.000 kr. M 

Birting samfélagsmiðlar x x x x x x x      300.000 kr. M 

Almannatengsl x x x x                 -   kr. M & R

POS efni x x x x x      100.000 kr. M & R

Sölukynningar x x x x x x x                 -   kr. R

Heimasíða x x x x x x x      100.000 kr. M & R

Markpóstur x x x        50.000 kr. M & R

Samstarf við þriðja aðila Nova/Smárabíó        50.000 kr. M & R

Samtals 3.650.000 kr.  
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• „Kleinuhringur mánaðarins“ – valinn er skemmtilegur einstaklingur sem ber 

þau einkenni sem Krispy Kreme stendur fyrir. Þessi einstaklingur fær að hanna 

sinn eiginn kleinuhring sem fer í sölu og verður gestasnappari af og til þann 

mánuðinn þar sem hann gefur fylgjendum kleinuhringinn sinn. Umsóknir fara 

fram á snapchat og umsækjendur senda heilt story til Krispy Kreme sem velur 

svo nokkur sem fara að endingu í kosningu á Facebook síðu Krispy Kreme. 

• „Heimsendingarþjónusta Vidda Kreme“ – Hægt að panta/vinna sérstaka 

heimsendingu í barnaafmæli frá Vidda Kreme. 

• Samstarf við veitingastaði þar sem boðið er uppá Krispy Kreme kleinuhringi í 

eftirrétt, t.d. á Fabrikkunni, Hard Rock o.fl. 

• Samfélagsleg ábyrgð – hafa næringartöflu sýnilega á heimasíðu og sölustöðum. 

Jákvætt fyrir neytendur, valið er þeirra og hægt að velja þann kost sem hentar 

þeim best. 

• Átak gegn matarsóun – Gefa afgangs kleinuhringi til samtaka/stofnana sem 

veita þeim sem minna mega sín aðstoð. 

• Umhverfisvænar pakkningar – endurvinnanlegar umbúðir 

• Leikjahorn fyrir börn 

• Skoða vegan möguleika í vöruframboði 

• Stofna netklúbb á heimasíðunni 

 

6.5 Söluáætlun 
Söluáætlunin byggist á þeim markmiðum sem hafa verið sett hér ofar. Ekki er unnt að 

birta rauntölur frá Krispy Kreme í áætluninni og því verður unnið með markmiðin sem 

sett hafa verið og gefin dæmi um þá aukningu sem gæti orðið. Heildaraukning tekna er 

áætluð +60% fyrir 1 ár. Þessi aukning tekur mið af þeim áherslum sem lagðar hafa verið 

upp í aðgerðaráætluninni sem og opnun tveggja nýrra sölustaða, á tímabili 1 og 3. 
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Tafla 11. Dæmi um söluáætlun. 

 

Ofangreind tafla sýnir hlutdeild hverrar áherslu í þeirri aukningu sem áætluð er fyrir 

tímabilin 4, +60%. Til útskýringar er gefið dæmi þar sem notast er við tilbúinn 

mælikvarða tekna, þar sem ekki var mögulegt að nota raunhæfar sölutölur í áætluninni, 

til að sýna fram á hvað hver aðgerð getur skilað hlutfallslega í tekjuaukningunni. 

 

Dæmi: Krispy Kreme selur í dag fyrir 1.000.000 kr. árlega. Áætluð aukning er 60% 

sem skilar sér í viðbótartekjum uppá 600.000 kr. Viðbótartekjurnar skiptast 

hlutfallslega eftir aðgerðum í töflunni hér fyrir neðan. Sem dæmi myndu áherslur 

tengdar aukinni tíðni skila 120.000 kr. aukalega í kassann. Með þessari 

hlutfallsskiptingu má einnig meta og velja úr áherslur ef ekki reynist gerlegt að fara í 

þær allar. 

 

 
Tafla 12. Dæmi um söluáætlun. 

Hlutdeild í heildar 

sölumarkmiði
Tímabil 1 Tímabil 2 Tímabil 3 Tímabil 4

Aukin tíðni 20% x x x x

Aukið magn núverandi 

vörutegunda
30% x x x x

Aukið magn á nýjum 

mörkuðum
40% x x x

Aukið magn nýrra 

vörutegunda
10% x x

Hlutdeild í heildar 

sölumarkmiði

Aukning í 

tekjum

Aukin tíðni 20%  120.000 

Aukið magn núverandi 

vörutegunda
30%  180.000 

Aukið magn á nýjum 

mörkuðum
40%  240.000 

Aukið magn nýrra 

vörutegunda
10%     60.000 
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6.6 Mælanleiki árangurs 
Mælanleiki árangurs er lykilþáttur þegar markaðsáætlun er gerð, því ef árangurinn er 

ekki mældur siglir skútan bara eftir vindinum og þannig fæst ekki vitneskju um hvort 

leiðin sem tekin er sé rétt eða röng. Hér er ein leið af mörgum listuð upp. 

 

Tölulegar mælingar (e. metrics). Hér eru notaðar tölulegar upplýsingar um mælingar á 

markaðsaðgerðum, sölu og öðru sem tengist því. Hér væri gott að mæla fjölda 

heimsókna og fjölda seldra vara. Með þessu væri hægt að sjá hvort heimsóknatíðni væri 

að aukast eða minnka ásamt því að sjá hvað mikið hver kaupir. 

 

Spár (e. forecasts). Hér yrði búin til spá um allskyns hluti sem tengjast rekstri Krispy 

Kreme. Hér væri hægt að spá um rekstarkosntað, magni af seldum vörum, hugsanlegum 

tekjum og margt fleira. Spáin er svo borin saman við raun og frávik skoðuð og metin. 

 

Tímaáætlanir (e. schedules). Hér er átt við verkþætti sem þarf að vinna sem hafa 

tímasetningu, þ.e.a.s. upphaf og lok.  

 

Kostnaðarhámark (e. budgets). Fjárhagsáætlanir er eitthvað sem öll fyrirtæki gera eða 

ættu að gera. Þetta er í raun þeir fjármunir sem fyrirtæki hafa á milli handanna til að ná 

sínum markmiðum. Með kostnaðarhámarki má sjá hvort innleiðing áætlunar hafi tekist 

með áætluðu fjármagni eða ekki. Ef innleiðing tekst vel til með minna fjármagni en 

áætlun sagði til um má segja að kostnaðarhámarkið hafi gengið upp. 

 

Þessi leið hér að ofan er bara ein leið af mörgum sem í boði eru. Mikilvægast er að þetta 

sé gert vel, hver svo sem aðferðin er, svo hægt sé að fylgjast náið með hvernig gengur. 

 

Innri gögn fyrirtækja, sölu- og tekjutölur, er auðvelt að fylgjast með og mæla árangur 

og frávik frá áætlunum. Með því að skipta áherslum upp í tímabil er auðveldara að 

mæla hvaða áhrif hver áhersla hefur og hvort tekjumarkmið hafi náðst með áherslunni. 

Erfiðara getur verið að mæla ímyndarþætti vörumerkis, en til þess þarf að endurtaka 

markaðsrannsókn sem Hagar létu gera fyrir sig í byrjun árs. Þá er hægt að mæla vitund 

vörumerkisins á ný og bera saman við markmið. 
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6.7 Eftirfylgni 
Þegar allt er klárt og markaðsáætlunin fullmótuð er nauðsynlegt að hafa plan B ef 

eitthvað í innhaldi áætlunarinnar gengur ekki upp eða eitthvað óvænt gerist á 

markaðinum. Krispy Kreme þarf að vita hvernig standa eigi að endurmótun/breytingum 

og ákveða hverjir gera það ef áætlunin er ekki að ganga upp. Markaðsáætlun er 

stanslaust í mótun þar sem markaðurinn á það til að breytast hratt. Ný samkeppni, óvænt 

samkeppni og margt fleira í innra- og ytra umhverfi getur breyst á augabragði og þá er 

gott að vera viðbúinn og gera viðeigandi breytingar á áætlun. Markaðsáætlun er því 

alltaf lifandi verkfæri sem sífellt þarf að hlúa að og móta þar sem hún rúllar í hringi 

eins og hringrás. Það má því segja að markaðsáætlun verði aldrei fullmótuð. Myndin 

hér að neðan útskýrir þessa hringrás vel. 

 

 
Mynd 11. Hringrás markaðsáætlunar. Heimild: Wood (2007). 
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Að ári liðnu, eftir að áætlunin hefur verið innleidd, skoðar Krispy Kreme hvernig gekk. 

Þetta mætti gera einnig í enda hvers tímabils í þeim tilgangi að aðlaga áherslur næsta 

tímabils ef árangur þykir ekki nægjanlegur. Krispy Kreme skoðar þá 

markmiðasetninguna sem sett var fyrir og ber hana saman við árangurinn. Ef vel gekk 

til, og markmiðin náðust flest eða öll, þarf litlu eða engu að breyta en ef illa gekk að ná 

markmiðun þarf að skoða áætlunina alla og finna út hvað það er sem breyta þarf. 
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7.0 Lokaorð 

Niðurstaða þessarar ritgerðar sýnir fram á að Krispy Kreme er að gera margt vel í sínu 

markaðs- og sölustarfi. Það sem vantar þó er heilsteypt markaðsáætlun sem hægt er að 

vinna eftir þar sem mikilvægt er að allar aðgerðir séu gerðar með markmið 

áætlunarinnar að leiðarljósi. Markaðsáætlun þessi er í takt við þær aðgerðir sem Krispy 

Kreme hefur verið að framkvæma og því ætti áætlunin að vera nytsamleg fyrir þau. 

Áætlun þessi er sett fyrir 1 ár þar sem bæði nýjar hugmyndir koma fram sem og 

hugmyndir sem fengust úr viðtali við stjórnendur Krispy Kreme. Ef Krispy Kreme 

álítur að ekki sé hægt að framkvæma allar aðgerðir áælunarinnar á einu ári væri hæglega 

hægt að búta þetta niður og framkvæma á lengra tímabili eða velja úr áherslur og/eða 

tímabil.  

Í upphafi áætlunarinnar var farið í innra- og ytra umhverfi þar sem skoðaður var 

markaðurinn, samkeppnin og neytendur. Markaðurinn var skilgreindur og neytendur 

greindir svo að hægt væri að setja upp markaðsáætlun. Markmiðin sem sett voru í 

markaðsáætlun þessa voru háleit en raunhæf. Höfundur lagði til að atriði eins og vitund, 

sölu- og tekjuaukning, heimsóknartíðni, stækkun markóps, ná til nýrra markaða og 

nýrra markhópa myndu aukast og nást á þessu eina ári. Ein stærsta forsenda þess að 

þetta takist er að Krispy Kreme haldi áfram því góða starfi sem þau hafa gert nú þegar 

og bæti enn frekar við það. Eins er mikilvægur hlekkur í þessu að Krispy Kreme opni 

tvo nýja staði á þessu ári sem áætlað er á tímabili 1 og 3. Ef öll þessi atriði ganga eftir 

ætti Krispy Kreme að takast að ná þessum markmiðum og þar með styrkja stöðu sína 

til framtíðar. Í framhaldi af því væri hægt að setja ný, háleit og raunhæf markmið, og 

styrkja fyrirtækið enn frekar en þessi áætlun segir til um.  

Með öflugri og markvissri áætlun er hægt að taka eitt skref í einu í átt að háleitum 

markmiðum en allar forsendur eru til staðar fyrir Krispy Kreme til að takast það. Ef 

greiningin er skoðuð sést að Krispy Kreme hefur marga styrkleika, þeir eru ódýrari, 

þeir bjóða upp á mikil gæði, upplifun er í hávegum höfð og svo er gott viðmót 

starfsfólks og glaðværð mjög áberandi en lögð er mikil áhersla á þann þátt við við 

þjálfun starfsfólks. Bakland Krispy Kreme er sterkt sem gefur þeim byr undir báða 

vængi í þeirri vegferð að auka vitund og ímynd. Helstu veikleikar Krispy Kreme eru 

aðeins einn sölustaður sem gerir þeim erfiðara um vik að auka hlutdeild en sá þáttur 

verður lagaður strax á þessu ári. Annar veikleiki er að markaðurinn sem Krispy Kreme 

er á er auðveldur til að koma inn á og margir núverandi samkeppnisaðilar. Miklar líkur 
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eru á því að nýjir samkeppnisaðilar bætist við. Í nánustu framtíð má því gera ráð fyrir 

aukinni vitund, stækkun á markóp vegna nýrra staða, aukning markaða í gegnum 

fyrirtækjamarkað og margt fleira og því spennandi tímar framundan.  

Eins og áður kom fram er markaðsáætlun þessi ekki fullkomin frekar en hver önnur 

og því þarf að hafa það ofarlega í huga að breytingar á áætlun munu gerast, spurningin 

er bara hvenær það gerist. Höfundur vonar að innhald áætlunarinnar nýtist Krispy 

Kreme  að einhverju leyti, þó ekki væri nema sem hugmyndabanki inn í þeirra eigin. 
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9.0 Viðaukar 

Tveir viðaukar fylgja þessu verkefni. Fyrst er að nefna viðtal sem tekið var við 

markaðsstjóra Krispy Kreme, Ingu Kristjánsdóttur og rekstrarstóra Krispy Kreme, 

Viðar Ottó Brink. Sá seinni er rannsókna sem Hagar létu Gullup gera um  vitund 

Íslendinga á Krispy Kreme. 

Viðauki 1 

 

Viðtal 

Viðmælendur: Viðar Ottó Brink, rekstrarstjóri 

   Inga Kristjánsdóttir 

Dagsetning:  8. Mars 2017 

Staðsetnig:  Kaffihúsið Krispy Kreme í Smáralind  

 

 

1. Hver var ástæða opnunar Krispy Kreme á Íslandi? 

 

Viðar: Hagkaupsbúðirnar eru allar mjög stórar og þegar það kom til að breyta 

Hagkaup Smáralind, eins og stendur til með aðar Hagkaupsbúðir, kom hugmynd um 

að opna kaffihús þar til að nýta plássið enn betur. Eftir miklar vangaveltur var 

ákveðið að opna Krispy Kreme þar sem rekstrarstjóri Hagkaupa er mikill aðdáandi 

Krispy Kreme. Það var líka hugmynd að byrja með nýtt brand en Krispy Kreme var 

valið. Fyrirmyndin af þessu er vinsæl í Ameríku en þar eru oft kaffihús inn í 

matvörubúðum. 

 

2. Hversu langt var ferlið frá umsókn til opnunar? 

 

Viðar: Þetta voru um 8-9 mánuðir. Tekur langan tíma því ferlið er svo rosalega langt 

og strangt. 

Inga: Það þarf að fylla út allskonar skjöl, taka myndir af öllu, gera teikningar og 

senda allt út. Krispy Kreme fólkið kom nokkrum sinnum í millitíðinni til að taka út 

aðstæður, taka út markaðinn, taka út samkeppnina og margt margt fleira þannig að 

þetta tók mjög langan tíma, sem er skiljanlegt því þeir hjá Krispy Kreme vilja passa 

að allt sé eins og það á að vera. 
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3. Hversu langan tíma tók að staðsetja staðinn eftir að ljóst var að Krispy yrði 

opnaður? Hvað kostaði að setja hann upp? 
 
Viðar: Það er pínu erfitt að segja því um leið og við fórum í þetta er verið að breyta 

Hagkaup og líka Smárlindinni sem tók um 2-3 mánuði. Þetta verkefni var því háð 

þeim breytingum. Ef búðin hefði verið klár og allt það hefði kannski tekið 2-3 vikur að 

koma þessu alveg upp. 

Inga: Hagkaup Smáralind var alltaf kostur númer eitt því þeir voru að breyta búðinni 

svo mikið þannig að það hentaði vel saman. Þannig að þetta er orðin svona flag ship 

store en planið er að taka allar verslanir í gegn þar sem kringlan er næst. En það 

þarf að átta sig á því að það þarf að ræða við þau úti um location og allt það og fá 

það samþykkt. Þegar kringlan er klárt verður farið í Skeifunni ef leyfi fæst, Skeifan er 

ekki verslunarmiðstöð eða miðbær og því þurfa þeir úti að skoða hvort Skeifan gangi 

upp. Við þurfum samt að opna svona stand alone stað samkvæmt þeim úti og gæti 

Skeifan hentað vel í það. Eins þarf að passa að framleiðslan sé ekki of langt í burtu 

frá öðrum stöðum. Framleiðslan yrði alltaf í Smáralind þótt 10 nújir staðir myndu 

opna og því er spurning hvort Skeifan, sem stand alone staður, sé of langt frá 

Smáralindinni. Til að setja þetta í betra samhengi er reglan ca 6 kaffihús á eina 

framleiðslu og því kannski eftir 5 ár og nokkur kaffihús í viðbót gætum við þurft að 

færa framleiðsluna. Þá gæti vel farið svo að framleiðslan yrði á miðlægu svæði á 

svona stand alone stað því partur af conceptinu er að fólk á að geta komið og séð 

framleiðsluna og keypt sér svo vörur. Þessi staður í smáralindinni er eini staðurinn í 

heiminum þar sem framleiðslan og kaffihúsið er ekki hlið við hlið þó svo að það sé í 

sama húsnæðinu. Það væri því spennandi og líklegt að við myndum færa 

framleiðsluna ef svona stand alone staður yrði opnaður. Langtímaplanið er að opna í 

miðbænum en hvenær það gerist veit ég ekki, gæti verið eftir 2-3 ár, fer allt eftir því 

hvernig gengur. 

Inga: Já einmitt, ef svona stand alone staður yrði opnaður myndi framleiðslan færast 

þangað til þess að geta verið með framleiðslu og kaffihús hlið við hlið, það eru kröfur 

frá Krispy Kreme vegna upplifunarinnar. Þá getur þú komið inn, séð hringinn í 

framleiðslu og labbað svo beint að afgreiðsluborðinu og pantað. Það að þetta er ekki 

svona hér hjá okkur var stór mínus þegar þau tóku ákvörðun um að leyfa opnun hér. 

Það sem hugsanlega kom þessu í gegn er að það er hægt að fylgjast með 

framleiðslunni inn í Hagkaup. Okkar hlutverk núna er því að tengja framleiðsluna og 
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kaffihúsið saman með því að láta staffið segja við viðskiptavinu „hefur þú farið inn í 

búð og séð kleinuhringjaleikhúsið (framleiðslan), það er verið að framleiða núna ef 

þið viljið skoða það“. Þetta er stór upplifun fyrir fólk að sjá þetta framleitt þar sem 

starfsfólk er dansandi og réttandi hringi út um glugga og þannig. 

 

4. Hver er staðfærsla Krispy Kreme á Íslandi? 

Inga: gleði og að fólki finnist gaman að koma til okkar. Þetta er svona skemmtilegt og 

ávallt ferskt. Þetta eru þessi 3 gildi, að snerta og bæta líf í gegnum gleði sem er KK 

og þetta að við viljum vera í fararbroddi í að búa til gott bragð og búa til góðar 

minningar sem er svona leiðarljós KK. Númer eitt, tvö og þrjú er gleði og það eiga 

allir að vera eitt teymi. Þú sérð það betur úti því þegar að þú mætir á KK þá segir 

afgreiðslumaðurinn „hæ my neme is Joey, how are you, whats your name, what 

would you like to day, þetta er svona persónulegt. 

a. Kleinuhringjabúð? Kaffihús sem selur kleinuhringi? 

Viðar: við erum kaffihús sem selur kleinuhringi, klárlega. 

Inga: já einmitt, á árinu 2017 er KK líka að fara að leggja enn meiri áherslu á kaffi 

en áður. T.d. er „slóganið“ á bollunum núna doughnuts and coffee en þeir ætla að 

breyta því í coffee and doughnuts og breyta þannig áherslunni aðeins. Þeir gera þetta 

svona því þeir ætla í meiri samkeppni við aðra staði sem selja kaffi og mikið af því. 

Það er t.d. risa herferð í gangi úti núna þar sem þeir voru að byrja með nýja bolla og 

nýtt kaffi. Við höfum svona tileinkað okkur þetta líka og segjum alltaf sjálf kaffi og 

kleinuhringir. Við vinnum þetta þannig að áherslan á alveg að vera 50/50 á kaffi og 

kleinuhringi. Gott dæmi um þetta er að við íslendingar erum ekki eins opinn og 

kaninn og því kannski gengur ekki að taka á móti fólki með því að segja „góðan dag, 

ég heiti þetta, hvað heitir þú, og hvað má bjóða þér“ og það allt. Þannig að svona 

„core message“ fylgja allir þó svo að hvert land hafi sitt puttafar. 

Viðar: T.d. í Asíu eru þeir ekki hrifnir af miklum sykri og þannig að flestir hringir þar 

eru með minna eða jafnvel engan „glaze“ og þeir eru vinsælastir þar. Þeir úti sem 

eiga brandið passa vel upp á það og stundum finnst okkur þeir skipta sér of mikið af, 

ef eitthvað er ákveðið úti í Kansas sem dæmi þá á það bara að vera þannig hér líka 

þó svo að það meiki ekki sens. En stundum fáum við undanþágur til að breyta smá ef 

við erum algjörlega ósammála þeim úti. T.d. vorum við ekki hrifin af 

stafsmannafatnaðinum og fengum að breyta honum aðeins. Svo þegar við erum búin 
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að vera í nokkur ár og höfum sannað okkur fáum við að gera meira öðruvísi en 

reglurnar segja til um. Þurfum þá ekki að fá leyfi fyrir öllu. 

Inga: Það er svona í okkar höndum að fræða þau um íslenska markaðinn og segja 

þeim hvað virkar hér og hvað ekki. Þau nátturlega vissu og vita mjög litið um okkur. 

 

b. Er staðfærslan ólík milli landa eftir því hvernig markaðurinn hagar sér 

í hverju landi? 

Það er ætlast til að allir séu eins og það er að sjálfsögðu menningarmunur á löndum 

og því eru kannski áherslunar aðeins mismunandi eftir því. En allir sem opna nýjan 

stað fá þjálfara og allt það þannig að allt á að vera eins, að mestu leiti. 

 

c. Hafið þið gert könnun/rannsókn á því hvernig íslenskir neytendur 

skilgreina Krispy Kreme á Íslandi? 

 

Inga: Já en við höfum ekki fengið út úr því, þurfum að tala við Gunnar Inga um að fá 

það, það var gerð könnun um ímynd veit ég. Gallup gerði könnun sem við báðum um, 

eða hvort þeir séu að því núna. 

Viðar: ég held, án þess að vita það, að við súm búin að ná langt með þetta, allavega 

með yngri markhópa, við erum með rosalegt „fanbase“ í ca 10-20 ára. Þetta fólk 

fylgist vel með á samfélgasmiðlum og talar við okkur þar á hverjum degi, alveg 

magnað að fylgjst með því. Opnunin tókst rosalega vel og þaðan fengið við marga á 

okkar band.  

Inga: Unglingum finnst nefninlega KK mjög töff og cool merki, þau vilja vera í bolum 

frá okkur, þau vilja setja á sig hattana sem við bjóðum upp á og gera það þegar þau 

koma og svo taka þau myndir af sér sem þau deila. Maður sér þetta ekki oft á íslandi 

en við sjáum þetta hér. 

Viðar: og við erum ekki einsu sinni að selja varning, við höfum aðeins verið að gefa 

hann, prjónahúfur, derhúfur og boli, í raun er þetta bara 

starfsmannafatnaðurinn.Höfum sennilega gefið hundruðir af svona dóti frá opnun. 

Inga: svo gáfum við helling á opnunardeginum, það fengu líka einnig 100 manns 

árskort afkleinuhringum þar sem fólk fær kassa einu sinni í viku eða einu sinni í 

mánuði. Þessir sem unnu þetta eru svona sendiherrar okkar út á við og eru duglegir 

að deila hringjum með sér og myndu gera allt fyrir brandið. 
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5. Hverjar voru kröfur Krispy Kreme global við opnun Krispy Kreme á Íslandi 

þegar kemur að markaðsstarfi, var búið að ákveða allt? 

 

Inga: Nei alls ekki en það var alveg búið að ákveða drop off-ið/opnunina, þar eltum 

við bara pakkann sem þau eru með úti, það átti að gefa 100.000 hringi, höfðatala 

skipti engu máli, þetta átti að standa í 4 vikur sem það gerði, síðan voru kröfur um 

útiskilti. Það voru engar kröfur um hefðbundna miðla eða samfélagsmiðla og að við 

ættum að gera eitthvað þar. En allt efni sem við notum þarf að fá samþykkt að utan 

þannig að í byrjun þegar við vorum að gera allt nýtt frá grunni þurftum við að senda 

allt út til samþykktar. Þannig að það eina sem  við urðum að elta var drop offið í 

byrjun, þ.e.a.s. kynningin/opnunin. 

Viðar: eins og með t.d.allar prentauglýsingar, þau vilja fá allt til sýn til samþykktar 

og eru bara að passa upp á brandið sitt. 

Inga: við reyndar fáum helling af markaðsefni að utan sem við getum notað með því 

að aðlaga það, þurfum þá bara að íslenska efnið. En við erum bara að taka hluta af 

efninu sem til er, það er helling sem við erum ekkert að nota hér á Íslandi. 

 

a. Er Krispy Kreme með fastmótaðar áherslur í markaðsstarfi? 

 

Inga: Þessu var svarað hér á undan eiginlega, við fengum ekkert um neitt nema um 

opnunina. Allar áætlanir og það allt sjáum við alfarið um sjálf og þeir hjá KK eru 

ekkert að skipta sér af því. Með þetta erum við alveg komin undir hatt Hagkaups. 

 

b. Fenguð þið markaðsáætlun að utan? Til hversu langs tíma? 

 

Nei fengum ekkert. 

 

c. Fenguð þið stuðning við gerð markaðsáætlunar/kynningarstarfs? 

 

Við fengum aðeins, eða eiginlega mjög lítið frá þeim. Fengum meira hugmyndir af 

framkvæmd og þess háttar. 

 

d. Hvernig gekk að aðlaga áherslur Krispy Kreme global að íslenskum 

markaði? 
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Fórum í þetta að ofan, þetta er bara svona working progress. 

 

e. Voru gerðar markaðsrannsóknir á íslenska kleinuhringjamarkaðinum 

(og kaffihúsamarkaðinum)? 

 

Viðar: Já það held ég örugglega. Hagkaup selur hringi frá Myllunni og vita alveg 

hvernig það allt er og hvað þeir selja mikið á ári. Varðandi kaffihúsamarkaðinn að þá 

veit Hagkaup vel hversu stór sá markaður er og hvað það er auðvelt að búa til tekjur 

á kaffi. Kaffimarkaðurinn er í miklum vexti hér á landi og vildi Hagkaup taka þátt í 

því. Menn sáu alveg hvernig t.d. Dunkin gekk í byrjun og svona þannig að þetta var 

sjálfsagt auðveld ákvörðun. 

 

f. Gerið þið reglulegar markaðsrannsóknir hvað varðar ímynd o.fl.? 

 

Höfum gert eina sem við ætlum að fá frá Gunnari Inga framkvæmdarstjóra, þessi frá 

Gallup. 

 

g. Krispy Kreme global er öflugt í góðgerðarstarfsemi, er það eitthvað 

sem þið komið til með að tileinka ykkur? 

 

Viðar: Já klárlega, við höfum aðstoðað íþróttafélög, árshátíðir og marga aðra og 

segjum eiginlega alltaf já þegar svona fyrirspurnir koma inn. Þetta viljum við taka 

þátt í og vera skemmtilega svona út á við. Þetta munum við taka áfram. T.d. þegar við 

vorum í þjálfun í skotlandi að þá höfðu fyrirtæki samband við KK þar sem KK seldi 

þeim x marga hringi á kostnaðarverði og þessir aðilar endurseldu til að safna saman 

pening fyrir eitthvað ákveðið. KK var því ekkert að græða en þeir sem stóðu fyrir 

þessu unnu sér inn pening og leiðinni fékk KK sýnileika. Þetta var mjög vinsælt úti í 

Skotlandi. En við þurfum þó að passa okkur aðeins á þessu því umræðan um sykur er 

hávær umræða núna og margir gætu sett sig á móti því ef krakkar t.d. eða eitthvað 

myndu fara í þetta.Sem dæmi þá styrktum við atburð sem Kraftur stóð fyrir til að 

aðstoða krabbameinssjúk börn og einhver aðili út í bæ setti mynd á netið og taldi 

þetta ósmekklegt. Okkar tilgangur vara bara að skaffa hringi í skemmtun fyrir þessi 

börn að því að við vorum beðin um það en það fór misjafnlega vel í fólk. 
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En við ætlum að taka þátt í Bleiku slaufunni í október til að styrkja það málefni og 

gefa x kr af hverjum seldum hring til þeirra. 

Inga: þannig að KK er mjög þekkt fyrir að vera svona „giving“ og alltaf til í að 

hjálpa til ef málefnin eru góð. 

 

h. Krispy Kreme global er einnig með app, munið þið aðlaga það 

íslenskum markaði? 

 

Inga: já það er í langtímaplaninu, allavega að vera með einhverskonar loyalty kort 

eða app en við erum bara ekki komin þangað núna. Við fáum að gera það seinna 

þegar markaðurinn er orðin aðeins meira mettaður. Við munum skoða hvernig þau 

eru með þetta eða jafnvel gera okkar eigið bara. Við gerum pottþétt eitthvað því við 

viljum gera vel við okkar fasta kúnna. Við viljum þekkja okkar neytendur og með 

þessu er hægt að fá fullt af upplýsingum um neytendur þannig að við gætum þá talað 

beint til þeirra. Eins og stendur erum við bara með tölur frá samfélagsmiðlum en þar 

sjáum við aldursdreifinguna og þannig. Á næstu 12 mánuðum ætlum við að reyna að 

vera komin með loyalty program þannig að við getum fylgst betur með. 

 

6. Hver er framtíðarstefna Krispy Kreme á Íslandi? 

a. Verða fleiri kaffihús opnuð? Ef já, verða þau öll tengd 

Hagkaupsverslunum? 

b. Mun Krispy Kreme bjóða uppá fleiri vörutegundir?  

 

Viðar: 5 ára planið er klárlega að vera komið með x mikið af stöðum, kannski svona 

5-6 staði og ekkert endilega innan Hagkaupa. Eins og fyrr sagði erum við byrjuð að 

skoða húsnæði fyrir svona stand alone stað. Einnig er langtímaplanið það að hefja 

sölu inn í Hagkaupsbúðunum, að vera með svona skápa eins og er inn í Tesco 

búðunum í Englandi, kúnninn gengur upp að skáp og velur sér bara sínar tegundir og 

greiðir á kassa. Okkar langar að staðsetja okkur betur sem sterka og góða 

kaffihúsakeðju. Einnig viljum við hefja sölu á KK kaffi í verslunum, bæði malað og í 

baunum. KK er í allskyns þróunarstarfi um allan heim sem við erum ekkert ennþá 

farin að pæla í þar sem við erum svona ný. Annað sem er spennandi eru beiglur og 

jafnvel morgunmatur, væri gaman að bæta því við. Það eina sem ég horfi til hjá okkar 

helsta samkeppnisaðila eru beiglurnar. 
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Inga: svona til að taka þetta saman með framtíðarsýnina að þá viljum við vera 

leiðandi kaffihúsakeðja og númer eitt á kleinuhringjamarkaði. Samkeppnin á 

kaffimarkaðinum er mjög mikil, þar eru Kaffi Tár, Te og Kaffi (semvið kaupum kaffi 

af). 

c. Hvert er hlutfall áherslna á mat (kleinuhringur) vs. drykk (kaffi)? 

 

Viðar: Eins og salan er í dag eru kleinuhringir vs kaffi svona 70/30 en það eru alltaf 

fleiri og fleiri sem eru að koma aftur út af kaffinu okkar, við eigum mikið inni í kaffinu 

og langar að taka það enn lengra. Margir undrandi yfir góðu kaffi hjá okkur sem er 

sjálfsagt vegna þess að kaffið á Dunkin er ekki gott. Dunkin kaffið er bara svona 

global kaffi sem allir Dunkinstaðir eru með. KK gera það ekki þannig, þeir leyfa 

löndunum svolítið að velja sitt og vera þannig svolítið local. Hver markaður hjá KK 

er því með sitthvort kaffið. Mitt álit er að við getum og ættum að keppa meira við 

Kaffi Tár og Te og Kaffi þar sem kaffið okkar er mjög gott og mikil gæði í því. Það 

eina sem við þurftum að gera varðandi kaffið okkar var að senda það út og þau 

samþykktu það eftir að hafa smakkað það. 

Inga: en til að svara spurningunni um hlutfall matar og kaffi að þá viljum við hafa 

þetta ca 50/50. Næstu skref eru því þau að upplýsa Íslendinga um kaffið okkar og 

hversu gott það er. Dunkin skemmdi svolítið fyrir okkur með þetta því kaffið þeirra er 

ekki gott. 

 

7. Hverjir eru markhópar Krispy Kreme á Íslandi? (kleinuhringir vs. kaffi?) 

 

Inga: ég myndi segja að hópurinn væri ungt fólk á aldrinum 16-25 ára og ef þau 

koma draga þau oft foreldra sína með eða annað skildfólk.  Þetta er pínu skipt, þessi 

hópur kemur og sest niður og upplifir okkur aðeins á meðan  kaffi hópurinn sem er á 

aldrinum ca 25-45 ára kemur til að fá sér kaffi. Ég myndi segja að markhópurinn 

væri svona tvískiptur, ungt fólk í hringjunum og eldra fólk í kaffið. 

Viðar: þó svo að við séum ekkert að stíla inn á börn að þá erumvið með hringi, við 

erum skemmtileg, við erum með blöðrur og hatta, við erum ekkert að auglýsa til 

barna eða neitt þannig. Við viljum bara að börn sem koma til okkar með foreldrum 

finnist gaman og upplifi eitthvað skemmtilegt. Við viljum að þau hugsi hvað það var 

gaman að koma eins og þegar við vorum litlir og fórum á Tomma Hamborgara. T.d. 
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um helgar blásum við upp 1000 blöðrur sem krakkarnir taka með sér heim og þannig 

erum við strax orðin sýnileg. 

Inga: já börnin eru jú framtíðarviðskiptavinir ☺ 

 

8. Hverjir eru ykkar aðal samkeppnisaðilar? 

a. Bein samkeppni? 

Inga: Dunkin, Te og Kaffi, Kaffi Tár 

b. Óbein samkeppni? 

Inga: Bakarí og aðrir staðir í grend sem selja mat og drykk. 

 

9. Hver er aðgreining ykkar (samkeppnisforskot) frá helstu samkeppnisaðilum? 

 

Inga: Hágæða kaffi og nýbakaðir, ferskir kleinuhringir. Ferskleikinn númer eitt, tvö 

og þrjú. 

Viðar: myndi bæta við að aðgreiningin okkar er líka betri þjónusta, betri upplifun, 

betra viðmót, meira hreinlæti og bara í raun allt. Eins er líka ekki hægt að horfa á 

kleinuhringjaleikhús (framleiðsluna) hjá Dunkin en það er stór partur af upplifuninni. 

Inga: við viljum gera þetta eins og Mc Donalds gerði þegar þeir komu fyrst. 

Krökkunum fannst geggjað gaman, starfsfólkið talaði við alla á mjög skemmtilegum 

nótum þannig að öll upplifunin var bara mjög góð. 

 

10. Hvert er vöruframboð ykkar? 

 

a. Hvar er hægt að nálgast lista yfir ykkar vörur? 

b. Er eitthvað sem þið eruð með sem Dunkin er ekki með eða öfugt? 

 

Hann er ekki til í eiginlegri mynd, þau úti gera kröfu um að við séum með 16 tegundir 

af hringjum og við póstum því á FB síðunni okkar þar sem við erum ekki með 

heimasíðu.Við erum svo með kaffidrykki, gosdrykki og safa ásamt því að vera með 

Frozze sem er sér vara sem KK er með og engin annar. Þetta er laktósafrír frosinn 

drykkur sem er fáanlegur í mörgum brögðum. Þetta er tilbúin blanda sem við fáum að 

utan, þetta er svona á milli þess að vera „milkshake og Frappo“ og í þetta blönsum 

við Monin sírópi til að búa til mismunandi tegundir. Þetta er búið til í sérstakri vél 

sem við fáum frá KK og t.d. gæti Dunkin ekki hermt eftir þessu. Þetta er svona 
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leyni...blöndunni er blandað saman við vatn og síróp, vélin mixar þetta saman og 

þetta kemur svo út sem einhverskonar sjeik. Svo er settur rjómi ofan á eða eitthvað 

annað, eins og fólk vill. Þetta er svona drykkur sem ætlað er að vera eins og Frappo 

eða þannig og hægt að fá hann í 10 bragðtegundum. 

Þannig að vöruvalið er kleinuhringir, kaffi og Frozze ásamt öðrum gos- og 

safadrykkjum sem við kaupum hér á landi. 

11. Hvaða miðla notið þið aðallega í markaðssetningu og hvernig skiptist notkun 

þeirra hlutfallslega? 

 

Viðar: Við erum mikið á FB, Twitter, Snapchat og Instagram. 

Inga: við erum ca 50% á samfélagsmiðlum og 50% á hinum miðlunum. Við erum ca 

15% í bíó, 10% útvarp, 5% blaðaauglýsingar, restin er markpóstur og þannig og líka 

svona media PR ásamt netinu að sjálfsögðu en þar erum við stundum með netborða 

og þannig. Erum lang minnst í blaða auglýsingum. Ef herferð er í gangi notum við 

alla helstu miðlana en þess á milli notumst við langmest við samfélagsmiðlana. Já og 

svo líka veltiskiltin, við notum þau líka svona í nágreni Smáralindar. 

 

a. Sjáið þið fram á samsskonar miðlasamsetningu á næstu misserum? 

 

Inga: Já það gerum við sennilega, við munum keyra þétt á alla helstu miðla kannski 

2-3 á ári og þá helst ef við opnum nýja staði en þess á milli róum við okkur aðeins og 

notumst sennilega eingöngu við samfélagsmiðlana. Eins og núna í mars eru við bara 

á samfélagasmiðlum fyrir utan bíó en þar eru fastir samningar. 

Viðar: jú og svo erum við að fara að kaupa bíl, svona sendibíl en hann verður vel 

brandaður og sést því vel í umferðinni. 

Inga: já og svo hefur líkað komið hugmynd um að vera með svona pop-up og selja 

kaffi og kleinuhringi á viðburðum. 

 

b. Notið þið birtingahús til að ákvarða miðlasamsetningu? 

 

Inga: við gerðum það í byrjun en ekki lengur. Það var vegna þess að við fengum díla í 

gegnum Hagkaup en núna ákveðum við allt sjálf. En við ráðfærum okkur ennþá við 

birtingarhúsið stundum. 
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c. Notið þið auglýsingastofu, hvaða auglýsingastofu notið þið? 

 

Viðar: Aðeins í byrjun gerðum við það þegar við vorum að fara af stað en gerum það 

ekki lengur. Hagkaup er svo með 2 graffíska hönnuði í vinnu sem vinna með okkur 

þegar þess þarf. Höfum svo einnig fengið aðstoð frá markaðsstofu sem heitir 

Manhattan en þeir hafa aðstoðað okkur við viðburði og annað slíkt með góðum 

árangri, þeir vinna einnig með Hagkaup. Fyrir utan þetta allt erum við bara mjög 

sjálfstæð. 

 

12. Hver er markaðshlutdeild Krispy Kreme global vs. Dunkin? 

 

Inga: Erfitt að segja því í heiminum eru til ca 1100 KK staðir á móti 18.000 Dunkin 

þannig að það er erfitt að segja til um hlutdeild annað en það að Dunkin eru stærri 

vegna mun fleiri útsölustaða.  

Viðar: Conceptið er líka ekki eins, þú getur opnað Dunkin stað á næstu bensínstöð en 

ekki KK stað.  

Inga: Dunkin eru að gera flott mót út í Bandaríkjunum og vinna sitt starf vel þar í 

auglýsingum og öðru en það skilar sér kannski ekki hingað á Ísland. 

Viðar: Svo í Mxico eru ca 200 KK staðir og þar gengur Dunkin mjög illa og hafa þeir 

þurft að loka stöðum þar.  

Inga: annars hugsum við ekkert mikið um samkeppnina, við spáum mun meira í okkur 

sjálfum. Ég fylgist með þeim á samfélgasmiðlum en annars ekkert mikið meira en það.  

 

13. Hver er markaðshlutdeild Krispy Kreme á Íslandi vs. Dunkin 

 

Viðar: Eins með Ísland, við erum með einn stað á meðan Dunkin er með nokkra. En 

þetta er spurning sem langar mikið að vita svarið við þrátt fyrir þennan mikla mun í 

fjölda staða. 

 

14. Hver er verðstefna Krispy Kreme á Íslandi? 

a. Eruð þið ódýrari en samkeppnin (kaffi/kleinuhringir) 

 

Viðar: við erum ódýrari en Dunkin í hringjum. 

Inga: og við erum líka ódýrari en Kaffi Tár og Te og Kaffi í kaffinu. 
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Viðar: vinsælasti hringurinn hjá KK þessi orginal glazed, sem er búinn að vera eins 

frá 1937, er á 279 kr á meðan Dunkin er með sína á ca 350 kr. 

Inga: já en restin af hringjunum okkar er á 349 kr. 

Viðar: já alveg rétt en þegar þú kaupir box af hringjum lækkar verðið töluvert. 

Inga: kaffið okkar er svo ca 5-20 kr ódýrara en hjá Kaffi Tár og Te og Kaffi og þar 

viljum við vera. Kaffið t.d. á Dunkin kostar allt 399 kr, bara eitt verð á alla drykki. 

 

15. Gerið þið söluáætlun til langs tíma? 

a. Hversu langan tíma? 

Viðar: Nei ekki til langs tíma eins og er. En það er líka að því að við erum svo ný. 

Eftir árið munum við gera það því þá höfum við samanburð. Maður rennir svolítið 

blint í sjóinn með þetta ennþá eins og ég sagði þar sem við erum bara að fóta okkur 

núna. Það sem er svolítið erfitt í þessu líka er hráefniskostnaður, hann er dýr og það 

tekur 8 vikur að fá vörur eftir að þær eru pantaðar þannig að við erum bara að læra 

á það allt núna. Ég hef séð sjáfur um þessar pantanir en planið er að Aðföng taki við 

því þegar lengra líður. 

 

b. Hvernig setjið þið fram sölumarkmið, í magni og/eða tekjum? 

i. Fyrir heildina eða niður á einstaka vörur? 

c. Hvernig hefur tekist að ná sölumarkmiðum? 

d. Getið þið deilt með mér sölumarkmiðum svo ég geti betur sniðið 

markaðsáætlunina að þeim? 

 

Viðar: við erum ekkert byrjuð á þessu atriðum eins og fyrr kom fram en það styttist í 

að við byrjum að vinna þetta svona. Það eina sem ég get sagt þér með þetta er að það 

var að sjáfsögðu gerð áætlun og plön af þeim sem stofnuðu staðin og við höfum verið 

vel yfir þeim áætlunum hingað til. Það gengur því framar vonum „so far“. Eins eru til 

áætlanir og plön yfir rekstrarkostnað en það er bara mat sem sett var fram í upphafi. 

Inga: við gerðum þó markmið með nýja Nutella kleinuhringinn, okkur langaði að 

selja x þúsund hringi á 2 mánuðum þannig að þau sölumarkmið sem við setjum okkur 

núna eru bara fjöldi seldra stk. 

Viðar: annars held ég að ár númer 2 hér gæti verið mjög gott. Nú eru margar nýjar 

verslanir að opna í kringum okkur eins og Nova og H&M sem mun klárlega trekkja 

að fleira fólk sem við munum njóta góðs af. Ælti markmið fyrir ár 2 verði ekki að 
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selja svipað mikið af hringjum og á ári eitt en bæta okkur töluvert í kaffi. Þetta gæti 

verið svona grófa svarið. 

 

16. Leggið þið áherslu á að selja vörur eða upplifun, eða bæði? 

Inga: bæði, eins og við ræddum áðan, það er svona langtímaplanið. KK gengur út á 

upplifun þannig að við keyrum á það áfram og svo er það líka ein af aðgreiningu 

okkar frá hinum og því skiptir það miklu máli. 

 

17. Ætlið þið að selja kleinuhringi á matvörumarkaði – tilbúna í pökkum eins og 

gert er erlendis? 

 

Inga: já það er planið, við bíðum bara eftir samþykki að utan með það. Samkvæmt 

þeim úti þarf markaðurinn að verða orðinn mettaður áður en það er gert. Þeir vilja 

meina að það gerist eftir ca 2-3 ár í venjulegu landi. Ísland er þó lítið og því gæti það 

tekið enn styttri tíma. Þegar við fáum leyfi þá förum við beint í þetta og svo er það 

líka svo mikið hagræði þar sem framleiðsluvélarnar njóta sín ekki til fullnustu þegar 

magnið er svona lítið eins og er á bakvið einn stað. Um leið og við förum að selja á 

matvörumarkað og opnum fleiri staði mun loksins fara að reyna á 

framleiðsluvélarnar. Þær geta framleitt margfalt meira en þær eru að gera núna. 

 

18. Hversu frjáls eruð þið varðandi nýjungar, getið þið gert séríslenskar útgáfur 

kleinuhringja? 

 

Viðar: já og nei, við getum komið með allskonar hugmyndir og allt það en við þurfum 

alltaf að senda það út til samþykktar. Það er ekkert erfitt en það er tímafrekt þar sem 

mikil vinna færi í það að undirbúa nýjung. Við þurftum að senda þeim hráefnin, segja 

þeim hvað ætti að gera við þau og þannig myndu þau útbúa nýju vöruna sem færi svo 

í test. Þetta getur tekið mjög langan tíma. Hin leiðin væri sú að ef háttsettur aðili frá 

KK væri búinn að boða komu sína eftir x tíma og við myndum hafa allt klárt þegar 

hann kæmi, þá gæti hann ákveðið á staðnum hvort þetta myndi ganga eða ekki. 

Annars erum við mjög áhugasöm um að gera eitthvað sér íslenskt og teljum við að 

það myndi gera mikið fyrir okkur. 
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19. Hvaða aðra þjónustu eruð þið með fyrir utan að selja drykki og kleinuhringi á 

kaffihúsinu, t.d. fyrir veislur? 

 

Inga: við bjóðum upp á að framleiða fyrir veislur, allskyns viðburði og þannig, við 

tökum svona á móti stærri pöntunum mikið. En þjónustan á bakvið það er lítil sem 

engin því við eigum ekki bíl og þannig. Eins getum við ekki boðið upp á að mæta og 

setja upp og þannig. Þetta er því þannig núna að við getum framleitt þessar pantanir 

en þeir sem panta verða að koma og sækja sjálfir. En vonandi verður breyting á því 

innan skamms. 

 

a. Hvernig fer sú sala og markaðssetning fram? 

 

Viðar: við kynntum það aðeins á FB og svo er hægt að panta á FB með þvi að senda 

okkur email. Önnur sala eða markaðssetning er ekki til staðar eins og staðan er núna. 

Inga: en við viljum og stefnum að því að fá fyrirtæki til að panta stærri pantanir sem 

vonandi hefst þegar við erum komin með tæki og tól til þess. 

 

b. Eru plön um að styrkja þessa sölu? 

 

Inga: já klárlega því okkar markhópur er t.d. að fermast og finnum við mikin áhuga á 

frá krökkum og foreldrum. Þarna gætum við gert vel. 

 

c. Bjóðið þið aðstöðu fyrir barnaafmæli? 

 

Inga: nei og það er vegna þess að við höfum ekki aðstöðu í það. Ef við værum með 

svona stand alone stað gætum við gert það. En við gætum að sjálfsögðu farið í 

samstarf með Smáratívolí eða Smárabíó en erum bara ekki komin svo langt. 

 

 

d. Eruð þið í samstarfi við t.d. barnaafmælin í Smáratívolí og Smárabíó? 

 

Viðar: nei ekki enn en það hafa komið fyrirspurnir frá þessum aðilum þar sem þessir 

aðilar myndu t.d. kaupa hringi af okkur og nota hjá sér. T.d. í stað þess að kaupa 
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miða og popp væri hægt að kaupa miða og hring. En þetta er ekkert komið neitt af 

stað. 

 

20. Eruð þið að leggja áherslu á fyrirtækjamarkað, afhenda vörur t.d. í fyrirtæki? 

Bjóðið þið uppá sendingu? 

a. Hvernig fer sú sala og markaðssetning fram? 

b. Eru plön um að styrkja þessa sölu? 

Viðar: nei við erum ekkert komin þangað en þó er alltaf reglulega pantað af okkur af 

fyrirtækjum. Gætum gert helling þarna ef við hefðum tíma, bíl og mannskap. 

Inga: okkur langar að keyra á þetta mun meira og vonandi getum við gert það í haust. 

 

21. Að ykkar mati, hverjir eru ykkar styrkleikar og veikleikar 

 

Inga: ræddum það áðan. Það er hágæða kaffið og það allt. Núbakað og ferskt, 

kleinuhringjaleikhúsið. Það sem má kannski bæta við það sem fram kom áðan eru 

staðsetningar en þegar þessir þrír staðir eru klárir verðum við í Smáralind, 

Kringlunni og Skeifunni. Veikleikar gætu verið að við náum ekki að fullnýta 

framleiðsluvélarnar þar sem afköstin geta verið svo miklu meira og þar af leiðandi 

æfist starfsfólkið minna en ella. Bara einn staður er veikleiki og að við getum ekki selt 

í búðir. Fleiri veikleikar eru að þetta er ekki þekkt vörumerki hér á landi, þ.e.a.s. 

íslendingar þekktu merkið ekki áður en það kom. Þó að það sé styrkleiki að vera í 

Smáralind er það líka veikleiki að vera bara þar. Ef einhver vill koma til okkar en 

hefur ekkert að gera í Smáralind getur Smáralindin verið veikleiki því það tekur tíma 

að fá stæða og ganga inn. 

 

22. Hverjar eru ógnanir ykkar og tækifæri? 

 

Inga: ef umræðan um sykurneyslu heldur áfram og eykst þá klárlega eru það ógnanir. 

Það er mjög viðkæmt mál að börn séu að borða mikin sykur og því væri sú umræða 

vond ef áframhald verður á henni. Veðráttan hefur ekki áhrif hér því við erum inn í 

verslunarmiðstöð. 

Viðar: tækifærin eru að við erum undir einu stærsta fyrirtæki landsins og höfum því 

öflugt bakland. Það er góð tilfinning og við finnum fyrir miklu öruggi. Þeir hafa mikið 

fjármagn, mikið af sterkum samböndum. Sem dæmi erum við hér í Smáralind og svo 
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næst förum við í Kringluna og svo er það Skeifan þannig að þeir eru öflugir í þessu 

öllu. Gætum auðveldlega farið í Garðabæinn og miðbæinn ef einhver flott húsnæði 

koma upp. Þannig að það er gott að hafa Haga með sér í þessu í stað þess að vera t.d. 

einn í þessu, það væri virkilega erfitt. 

Inga: annað tækifæri er klárlega kaffið og kaffidrykkja, fólk er ekkert að fara að hætta 

að drekka kaffi á næstunni og þar eigum við helling inni. Svo eru Íslendingar 

kaffiþjóð. Minnir að mælikvarðinn hafi verið ca 3 kg á hvert mannsbarn á Íslandi sem 

er það magn sem Íslandingar drekka af kaffi á ári. Svo erum við líka, eins og áður 

sagði, að opna 2 nýja staði á þessu ári sem er frábært. 

 

23. Var dýrt að koma inn á markaðinn? Verður dýrt að fara út ef illa gengur? 

 

Viðar: já mjög dýrt.  

Inga: þetta eru nokkur hundruð milljónir. 

Viðar: já þetta var mjög dýrt og líka í ljósi þess að þeir voru líka að breyta allri 

Hagkaups búðinni. En ef við tölum bara um KK að þá er þetta Franchise sem þurti að 

kaupa. 

Inga: við borgum líka x kr af hverjum hring út. 

Viðar: svo er það náttúrlega vélin og tækjabúnaðurinn og annað sem er mjög dýrt. 

Við fengum 10-15 þjálfara hingað til að þjálfa liðið í 3 vikur. Svo er það líka 

fatnaðurinn og allt því sem fylgir. Innréttingar og arkitektar sem komið hafa eru 

dýrir, kaffi vélin var á aðra milljón. Framleiðsluvélarnar og aukahlutir hlaupa á 

tugum ef ekki hundruðum milljóna. 

Inga: það var mjög dýrt að starta þessu því að kröfurnar úti eru svo miklar, þú verður 

að vera með allt þetta þó svo að við notum ekki allt. Hagkaup horfir bara á þetta 

verkefni sem langtíma fjárfestingu og kannski eftir 10 ár er þetta allt búið að borga 

sig upp. 

Inga: að koma okkur út af markaðinum væri ekkert mjög dýrt þannig séð því að við 

gætum alltaf selt tækin á aðra KK staði út í heimi sem eru að byrja eða jafnvel til 

þeirra sem þurfa að uppfæra hjá sér. 

 

24. Kaupið þið hráefnin í vörur ykkar á Íslandi eða frá Krispy Kreme global? 
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Viðar: við kaupum allt hráefni frá Bretlandi en ekki Ameríku því við erum með 

allskonar reglur hér sem stangast á við Ameríku og reglurnar þar. Það er mikið 

þaðan sem ekki má flytja til landsins. Við föllum undir alla staðla frá bretlandi og 

tökum því allt þaðan núna. Þar er risa fyrirtæki sem framleiðir allt fyrir KK. Þetta er 

sjálfstætt fyrirtæki sem KK á ekki. 

 

Spyrill: en ef þið viljið kaupa íslensk hráefni til að vera meira local, mættuð þið það? 

Viðar: já það mættum við, ef við vildum setja íslenska sultu í kleinuhringina að þá 

mættum við það en við þyrftum að senda sultuna út til samþykkis. Eins ef við vildum 

setja Nóa súkkulaði á einhverja hringi mættum við það líka en bara með samþykki að 

utan. Aðföng flytja inn fullt af vörum sem við kaupum bara af þeim, t.d. Nutella, Reses 

súkkulaðið, Daim og fleira en þetta er svona ca 80% af vörunum sem við notum sem 

kemur frá Bretlandi, t.d. doughnuts mixið og fleira. 

Inga: já mixið kemur bara tilbúið og við blöndum það bara með vatni og svona. Eins 

með glaze-ið, við tökum það líka frá þeim tilbúið. 

Inga: þau úti eru alveg al for it að „soursa“ localy ef það er málið og það megum við 

með hluta af hráefninu. 

Viðar: já einmitt, t.d. væri mjög „cool“ að gera eða kaupa sultuna hér heima í stað 

þess að kaupa hana úti, þá gætum við sagt að það væri t.d. ömmusulta eða eitthvað í 

hringjunum sem er sterkt. Eins væri gaman að segja að það væri sambó þristur á 

þessu og þess háttar. Íslendingar eru svo íslenskir ef svo má segja og því væri mjög 

sterkt að vera með eitthvað íslensk í þessu. 

Inga: en allar umbúðir eins og pappabollar og það allt, það kemur frá Amerkíku. 

Þetta er allt mjög ódýrt úti og myndi ekki borga sig að kaup hér heima. 
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Viðauki 2 
Rannsókn á vitund Íslendinga á Krispy Kreme. 
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