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Abstract 

This study explores how Icelandic companies utilize social media as part of their 

marketing and new product development activities and the effectiveness of doing so.  

This research relies on qualitative research methods based on interviews with 

representatives of seven Icelandic companies operating in B2C markets.  

Analysis of the interviews reveals that for marketing, social media are used primarily to 

raise brand awareness and retain customers as a form of customer service. Additionally, 

social media are being used to some extent for image building. There is some evidence 

of social media use for market research, although this appears to be minimal and not 

systematic. Finally, the Icelandic companies studied seem to be slow to incorporate 

social media for new product development, although some companies have started 

doing so and will continue to do so. At the moment, social media are most widely used 

in the launch phase of new product development.  
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Útdráttur 

Rannsókn þessari er ætlað að greina á hvaða hátt íslensk fyrirtæki eru að nota 

samfélagsmiðla í markaðssetningu og þróun nýrra vara. Rannsókninni er ennfremur 

ætlað að greina hversu áhrifaríkir samfélagsmiðlar eru í markaðssetningu og við þróun 

nýrra vara. 

Þessi rannsókn styðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir sem byggja á viðtölum við 

fulltrúa sjö íslenskra fyrirtækja sem starfrækt eru á B2C markaði. Greining gagna leiðir 

í ljós að samfélagsmiðlar eru mest notaðir til að ýta undir vörumerkjavitund og til að 

viðhalda viðskiptatengslum í formi þjónustu. Ennfremur eru þeir notaðir til að byggja 

upp ákveðna ímynd. Sum fyrirtæki nota samfélagsmiðla í markaðsrannsóknir, það er þó 

í mjög litlum mæli og alls ekki kerfisbundið. Hvað viðkemur notkun samfélagsmiðla til 

að stunda vöruþróun í samvinnu við viðskiptavini eða neytendur hafa íslensk fyrirtæki 

ekki nýtt sér þennan möguleika í miklum mæli. Þau fyrirtæki sem þó hafa farið þessa 

leið hafa náð góðum árangri og hyggjast halda því áfram. Að endingu lítur út fyrir að 

hvað nýsköpun varðar séu flest fyrirtæki að nýta sér samfélagsmiðla í markaðssetningu 

nýrra vara. 
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Chapter 1: Introduction 

1.1 Research Question and Objectives	

In the world of marketing we have seen drastic changes over the course of the past 

decade. A substantial source of these changes rests on the emergence of social media 

and its utilization in what has become known as social media marketing. As marketing 

is one of the most important drivers of a company’s success and often takes up a 

significant portion of its budget, the importance of studying how social media are being 

used is clear. Studies on the use of social media in marketing are scarce, especially in 

Iceland. Therefore, the purpose of this research is to investigate the use of social media 

for marketing and its precursor, new product development. The research focuses on the 

Icelandic B2C market as internet usage and, concomitantly, social media use is very 

widespread in Iceland (“Skýrslutæknifélag Íslands” n.d.). Another justification for 

focusing on the Icelandic market is its small size, which raises the question of whether 

the same forces as in larger markets are in evidence.  

The research question driving this study is as follows: 

How are social media used for marketing and new product development in 

Icelandic B2C firms? 

To further delineate the scope of this research, the focus will specifically be on the 

use of social media to create, raise and maintain brand awareness, in market 

research and in new product development. 

A qualitative research strategy was chosen, based on in-depth interviews with 

marketing staff of Icelandic companies operating on the B2C market. Interviews 

with people working within marketing departments should give a fairly accurate 

picture of how companies are utilizing social media today. 

1.2 Background 

In the early days of the internet we lived in a much less technologically evolved world. 

In those days, the World Wide Web was an unorganised technological chaos where 

consumers from all over the world were given a tool to interact with each other. When 
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the internet first emerged, it worked in many ways like a giant Bulletin Board System 

where people could exchange all sorts of files and information among themselves.  

Fast forward a few years, into the 1990s when there was a big movement towards home 

pages where normal people could share content about their lives (Kaplan & Haenlein, 

2010). Soon after, companies saw an opportunity to present their products to consumers 

and one by one they began to put up company web pages and from that we got e-

commerce, spearheaded by the likes of Amazon and eBay in 1995 (Kaplan & Haenlein, 

2010). Many websites were no more than online brochures, hence the term ‘brochure 

ware’, since most companies were in a hurry to establish an online presence and 

therefore simply converted their catalogues to websites. However, most companies were 

quick on their feet and companies’ online presence evolved quickly (Berthon, Pitt, 

Plangger, & Shapiro, 2012).  

Those early days of the internet have since been labelled Web 1.0 to represent the 

significant technological advancements on the internet. In the year 2004, the term Web 

2.0 surfaced as a means to describe the way people had started to exploit the Internet 

(Kaplan & Haenlein, 2010). With the emergence of Web 2.0 there was a dramatic 

change in how the Web was used. Per Cormode & Krishnamurthy (2008), the key 

differentiation between Web 1.0 and Web 2.0 is that the content in Web 1.0 was created 

by a few people and the bulk of users acted as consumers of that content, whereas in 

Web 2.0 everyone could be a creator of content. Additionally, the term Web 2.0 

represents several diverse ideas. These ideas are: web sites that are based on a set of 

technologies like HTML, JAVA; social media based web sites that incorporate user 

profiles and link people to each other like Facebook and Twitter; or web sites that let 

people generate content such as photos, videos or text like YouTube and Snapchat. 

The emergence of Web 2.0 brought about the introduction of social media sites such as 

Myspace, Facebook, Twitter, LinkedIn and others, which have since drawn massive 

number of users and have affected the daily lives of people in large parts of the world, 

although Internet access is still scarce in some parts of the world. Social media sites are 

as diverse as they are many and cater to different demographic groups (Boyd & Ellison, 

2007). Social media sites enable people to communicate with others online, strengthen 

relationships with other people and even sometimes enable them to talk about and share 

information about certain products or services. Some are created to support a local 

demographic before eventually expanding their target group to a bigger audience. For 
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example, Facebook was first created in 2004 so that Harvard students could interact 

with one another online and was restricted to use within Harvard at first (Cassidy, 

2006). Since then Facebook and other social media have increasingly been utilized for 

marketing, which has led to the term “social media marketing”.  

1.3 Thesis Structure 

This thesis is divided into six chapters. The first chapter provides introduction and 

background on the subject. In the second chapter a literature review for the research is 

provided. The third chapter contains explanation of the methodology used in the 

research as well as the conceptual framework for the research which details the process 

of the research, finally the participants of the research are listed in this chapter. 

Research findings are reported in the fourth chapter. In the fifth chapter the results of 

the research are discussed in light of the work covered in the literature review. Finally, 

the conclusions are summarized in the sixth chapter along with recommendations for 

further research. Appendices, as well as list of references used in the research are then 

listed thereafter.  
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Chapter 2: Literature Review 

2.1 Social Media Marketing 

Around the time companies had gotten used to the new world of e-commerce and felt 

they had finally taken control of the internet, the world changed yet again with the 

appearance of social media. In the early days of the internet, users were primarily on the 

receiving end of communication, while with the appearance of social media, consumers 

are now able to both create and consume information (Berthon, Pitt, Plangger, & 

Shapiro, 2012). Hence the term consumer-generated content, which refers to all the 

content generated by billions of people around the world on various social media 

platforms, and can be in the form of text, pictures and videos (Muñiz & Schau, 2011).  

In the wake of reducing returns of traditional marketing in the years leading up to the 

launch of social media, companies scrambled to adopt this new paradigm for brand 

communication and today, a large proportion of the world’s brands has a social media 

presence (Fournier & Avery, 2011). This might have come as a surprise to those 

initially responsible for social media since social media were not intended for selling 

branded products or services, but rather intended to help people to connect and interact 

with each other more easily. To be fully eligible on social media, companies have had 

to develop their own personal profiles, with their own personal tone of voice (Fournier 

& Avery, 2011). Another thing to keep in mind is that there are so many social media 

applications that it is difficult to participate in all of them. Therefore, a company must 

choose wisely which platform(s) to use. A key concern for such decisions is where the 

target customers are likely to be active. Finally, companies must be willing to allocate 

sufficient time and resources to their social media since social media demand 24/7 

availability. This means social media are a very time-consuming tool compared to 

traditional media efforts (Kaplan & Haenlein, 2010; Hensel & Deis, 2010). 

Social media sites are being utilized in many ways in business. Evidence suggests that 

the top two reasons for utilizing social media are for marketing and innovation for 

competitive differentiation (Bernoff and Li, 2008; Kiron, Palmer, Phillips, & 

Kruschwitz, 2012). This is driven by various underlying factors such as the belief that 

social media constitute a high impact/low cost platform, and should thus enable 

companies to do more with their budgets (Candi, Roberts, Marion, & Barczak, 2017). 

Social media also have massive audiences and time saving capabilities, meaning you 
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can reach many people in a short period of time. Furthermore, information about 

products is shared from and to different locations around the world in an instance, 

enabling the collection of instant feedback on marketing efforts. Additionally, social 

media are thought to be a great tool for customer relationship management (CRM) 

because they can connect the company directly to the consumer (Kaplan & Haenlein, 

2010; Kirtiş & Karahan, 2011; Lea, Wen-Bin, Maguluru, & Nichols, 2006).  

Furthermore, focus on willingness to pay has shifted by social media into a new focus 

on customers’ willingness to participate, as consumers choose which content they 

absorb and interact with. What consumers are now getting, instead of marketing 

communication from faceless and impersonal companies is more personal 

communication. This helps companies leverage communities to increase loyalty as 

consumers choose to engage with a preferred brand and involve themselves in the brand 

community and discussion about products (Parent, Plangger, & Bal, 2011). Another 

benefit that has been mentioned regarding social media marketing is the capability to 

target a specific group of people that are interested in specific things, which is in 

contrast to traditional media where marketing messages are broadcast to the masses 

(Neti, 2011).  

When taking all this into account, one might reach the conclusion that social media are 

in fact the marketing Messiah. Some researchers, such as Cowden (2014) even suggest 

that companies are increasingly relying solely on social media in their marketing efforts 

and that marketers are losing trust in trditional media. In contrast, many studies have 

shown that a marketing mix including social media with other traditional media and 

coordinating all promotional activities of the company is the right way to go (Weinberg 

& Pehlivan, 2011; Mangold & Faulds, 2009). Furthermore, a study conducted by 

MECLABS (2015) shows that younger people are far more likely to follow a brand 

online and therefore be more receptive to social media marketing, so companies have to 

bear that in mind. Companies of all types and sizes have jumped on the social media 

bandwagon, probing its depths and trying to figure out the best ways to make social 

media useful to the company and to make it easier to reach customers. Furthermore, 

marketers often feel that social media have become and will continue to be an important 

part of business in the future and they must do everything in their power to be a part of 

this evolution (Weinberg & Pehlivan, 2011).  
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Social media spending is on the rise per the Gartner CMO Spend Survey (2016) which 

is conducted in the USA every year. The survey indicates that social media spending is 

expected to increase by 90% in the next 5 years with a 20% increase in the next 12 

months alone. The survey also revealed an interesting trend where social media sites 

like Facebook and LinkedIn and microblogs like Twitter are gaining in popularity in 

marketing efforts. Other platforms have all shown an incline in popularity since 2009 

(Moorman, 2016). What comes as a surprise is that even though companies anticipate 

spending more on social media marketing, the survey shows that few companies could 

prove the impact of social media quantitatively. Almost 45% of companies say that they 

have not been able to show the impact yet, whereas some companies have a good 

qualitative sense of what social media has given them in their marketing efforts. As 

little as 20,3% say that they have already proven their efforts quantitatively which is a 

relatively low number when considering the extent of funds being poured into social 

media marketing (Moorman, 2016). 

It is therefore a pressing matter to determine the extent of use of social media and its 

effectiveness as managers are funnelling money into a relatively unproven means of 

marketing efforts under the auspices of some sort of “pay and spray” method of 

marketing. 

2.2 Customer Service and Customer Retention 

Providing customer service within social media has provided new ways for companies 

to build and maintain relationships with customers. Some scholars have even said that 

while traditional media is best suited for acquisition marketing, the best use for social 

media for companies is in retention marketing i.e. customer service (Nelson-Field, 

Riebe, & Sharp, 2012; Schlinke & Crain, 2013). Forrester Consulting (2008) defined 

customer engagement with the company as deepening connections with customers, 

which in turn helps motivate purchase decisions, interactions and participation over 

time (as cited in Sashi, 2012). In this vein, Neti (2011) argued that social media can be 

used to increase customer loyalty and improve customer retention through customer 

service. It seems that many companies have adopted a new mantra that customer service 

is the new marketing (Kietzmann, Hermkens, McCarthy, & Silvestre, 2011).  
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A key aspect of social media marketing is the ability to communicate directly with 

customers and engage in two-way communication. Companies are increasingly using 

this functionality to enhance their customer service and hope to increase customer 

retention as a result. This also relates to companies increasingly focusing on keeping 

their customers happy because companies no longer control the conversations that take 

place online. Hence, to keep the conversation friendly and positive you must keep 

customers satisfied and friendly (Kietzmann, Hermkens, McCarthy, & Silvestre, 2011). 

This leads us then to the conclusion that since word-of-mouth marketing is among the 

most powerful brand strategies, customer service can be an effective way to get 

customers talking (Hyken, 2017). In turn, what positive word-of-mouth yields, besides 

more satisfied customers, is the potential for enhancement of brand awareness (Sutter, 

2015). 

2.3 Brand Awareness 

In 1993, Keller put forth the theory that the consumer mind-set is split into two 

dimensions, brand awareness and brand image. Brand awareness implies that a brand is 

present in the consumer’s mind and is indicated by how well the consumer remembers 

or recognizes a brand when asked (Rossiter & Percy, 1993). Usually, when a company 

launches a new product or is in a situation where the product is getting low interest or 

involvement by consumers, the first order of business is to generate and then maintain 

brand awareness (McMahon, 1980).  

One of the things a company can do to stimulate positive brand awareness is to use 

repeated communication, which is likely to lead to a positive effect in the receiving 

consumer such that it positively effects their awareness of a brand, and eventually 

makes the consumer comfortable with the brand (Bruhn, Schoenmueller, & Schäfer, 

2012; (Hoyer & Brown, 1990). The reason that brand awareness is viewed as being so 

important is that being able to call a brand to mind has generally been viewed as an 

indicator of a consumer choosing a product over competing products, which he/she does 

not know or is not aware of (Nedungadi & Hutchinson, 1985). 

2.4 Social Media & Brand Awareness 

Social media have become a contributing factor in motivating various sides of consumer 

behaviour including brand awareness (Mangold & Faulds, 2009). With the increasing 
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impact of social media has come the democratization of corporate communication. 

What that means is that power has increasingly shifted away from those doing 

marketing or public relations to the individuals and the social media communities that 

create, share and consume content about those companies and their products. 

Consumers within social media will communicate about brands whether companies like 

it or not. Meanwhile, it is up to the companies to decide whether and how they want to 

participate and possibly use social media to their benefit (Kietzmann, Hermkens, 

McCarthy, & Silvestre, 2011). 

 For many companies that is exactly the case as companies are increasingly investing 

more funds towards leveraging social media sites in their operations. This is in line with 

current thinking that using social media sites in daily operations can improve corporate 

performance (Bernoff and Li, 2008; Weinberg and Pehlivan, 2011; Roberts & Candi, 

2014). 

However, companies espouse different strategies for how to engage with and approach 

their customers. Some companies have a purely digital strategy, meaning that they place 

advertisements and try to get feedback from customers to assist with marketing and 

selling of goods and services. This approach constitutes two-way communication 

between a company and a customer. Another way is for companies to help people 

improve relationships with other people or to meet new people and at the same time 

getting those people to share content on the company’s behalf (Candi, et al., 2017). This 

approach is called a social strategy and offers advantages since it connects into the way 

people want to bond on social media, namely with other people and not with a company 

(Piskorski, 2011). Therefore, a business with a good social strategy helps people 

connect in a way that also benefits the company in the process.  

Companies use social networking and social media to improve relationships with their 

customers in many ways. With their social activities, businesses can further their 

understanding of, and engage more with, their customers than through traditional media 

(Kiron, Palmer, Phillips, & Kruschwitz, 2012). Furthermore, companies can raise 

awareness through social media by generating positive word of mouth and 

conversations about their products on social media (Weinberg & Pehlivan, 2011).  
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A certain breakthrough happened when social media came along in regard to spreading 

the word about products. It made it easier to expose a brand to a bigger audience and it 

also gave marketers more ways to track brand awareness. This is well described by 

Hoffman & Fodor, (2010) who said that “Inside the social media environment, every 

time a person uses an application designed by or about the company, the company 

gains increased exposure to its brand, often in highly relevant context” (p. 5).  

Put more simply, every time a person interacts with an application or content of a 

company on social media it gains increased exposure and therefore more awareness. An 

example is when Starbucks had an advertisement on Saturday Night Live in 2008 as 

well as on YouTube, where they promoted a free coffee giveaway. In the following 

days Twitter mentions about the company went through the roof and that translated into 

enormous brand exposure. This way the company improved and increased associations 

with the brand in people’s minds through the increase in attention. Another example 

could be the now famous K-Tec blender which has become very famous on YouTube 

for having the founder of the company showcasing the blender destroying various 

things in a humorous way. Even people that have no intention of buying a blender 

watch the videos so it has made a great impact on awareness and people automatically 

associate K-Tec’s blenders with quality (Hoffman & Fodor, 2010).  

From a company’s point of view, consumer-generated content on social networks is 

definitely of interest. First consumers frequently mention products and services on 

platforms such as Facebook and Twitter. Next this develops into consumers creating 

reviews about these products and services via text or video on, for example, YouTube 

and Facebook. These consumers then become involved in promoting or demoting the 

products through self-created content (Berthon, Pitt, & Campbell, 2008). All this is 

essentially thought to contribute to brand awareness. This awareness needs to be 

monitored, tracked and measured so that companies know how they are doing (Hoffman 

& Fodor, 2010).  

It is therefore not difficult to imagine that managers would want to utilize social media 

in their marketing and studies have even shown that the basic motivation for managers 

to use social media is for brand awareness (Tsimonis & Dimitriadis, 2014). However, it 

is important to be aware that social media applications do not magically create 

awareness in the mind of consumers overnight and some research even suggests that 
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traditional media still might be more effective in raising brand awareness (Bruhn, 

Schoenmueller, & Schäfer, 2012). 

2.5 Social Media & Market Research 

In recent years’ market researchers have increasingly turned their eyes to social media 

for insights to their customer wants and opinions. Indeed, some research indicates that 

social media can improve the effectiveness of market research (Hoffman & Fodor, 

2010). At the same time, we have seen a transformation in global commerce, and with it 

we have gotten the “digital transformation of marketing” (Lamberton & Stephen, 2016, 

p. 1) which is mirrored in how companies and their customers have incorporated new 

technology and how this same technology has supported unique market behaviours, 

interactions and experiences (Lamberton & Stephen, 2016).  

A survey conducted by Forrester Research in 2011 found that 88% of 200 marketing 

respondents actively monitored online feedback and conversations about their products 

and services (Schweidel, Moe, & Boudreaux, 2011). 

With this transformation has also come a more complex world of market research. In 

the past, if you knew a person’s age you could probably tell with a great deal of 

accuracy what brand of soap she used, or what brand of cereal he would buy. But now 

in the age of endless opportunity and endless number of brands, we cannot accurately 

predict what people will buy based on age or other demographics on their own (Florin, 

Callen, Pratzel, & Kropp, 2007).  

Traditionally, market research has relied primarily on two types of data: “surface data”, 

which is light information on many people and “deep data”, which is heavy information 

on few individuals or small groups. With the advent of social media, market researchers 

could for the first time follow and monitor the opinions, ideas etc. of millions of people. 

They could see every activity people are involved in and don’t even need to ask 

permission, since all the data are public in the first place (Manovich, 2011). This, along 

with the progress in processing tools for massive amounts of data, has therefore had a 

huge impact on how market researchers approach studies of people and society. They 

are no longer restricted to a choice between data size or data depth; with these new 

tools, they can collect as much data as they want (Manovich, 2011). Correspondingly, it 
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is possible to look at the way consumers interact with each other over time, which was 

hard to do before social media came along (Cooke & Buckley, 2008).  

There are primarily six ways of doing market research on social media. The first one is 

based on pattern recognition where peoples’ opinions are measured through their 

searches and online mentions of a topic of interest. Then there are consumer panels 

where people are asked questions inside an on-line chat room. The third one is through 

social networks that, unlike panels, are live environments which the researcher 

generally has little or no control over. Similar to panels, market research communities 

(MROCs) are closed communities that involve people for a specific research or task. 

Inside these communities’ people are asked to discuss subjects based on their interests. 

Unlike panels that are formed for each session, these MROCs are active for a longer 

time. Another form used is listening platforms, which differ from other forms since they 

are mainly bulletin boards, blogs and other sites where a product might be mentioned. 

Finally, there is geo-tagging which provides quantitative data for companies when 

people tag themselves at a location or at a company (Patino, Pitta, & Quinones, 2012). 

Although the use of social media in market research sounds promising there are pitfalls 

to avoid. One such pitfall according to Ellison, Heino, & Gibbs, (2006) is that people 

tend to develop a new self when interacting online and therefore the content they 

generate may not correspond to their true opinions and feelings (Candi, et al., 2017). 

Furthermore, another point of view is that market researchers using social media will 

primarily be researching people that are marketing themselves, and therefore will more 

likely post things that are set to garner ‘likes’ or ‘hits’ than something that might reflect 

their real character or intentions (Beer, 2008). There are, however, some that think 

otherwise. Williams (2008) argues that it is as likely that people act on social media 

without thinking and being themselves as it is for university students to not think about 

what clothes they wear. Another perspective introduced by Casteleyn, Mottart, & 

Rutten (2009) is that users of social media use them to communicate their authentic 

personality to people in their network and it is safe to claim that at least Facebook 

profiles are authentic indications of character. 

According to the discussion above it may well be that people present themselves in one 

way or another in their personal profile. The reason being they are on a virtual network 

and that might possibly be a reason for behaving in different ways than in the real 

world. However, when people have joined an online community, maybe a Facebook 
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group concerning a specific topic or a chat board for a product, people tend to behave in 

a more authentic way according to Kozinets, (2002). The reason being that although 

being on a “virtual” platform, people feel they are interacting with something real or 

even physical and these communities therefore have a significant consequence on many 

parts of behaviour, including consumer behaviour (Kozinets, 2002). Although many 

different opinions have been raised some researchers like Schweidel, Moe, & 

Boudreaux (2011) believe we have too limited understanding of social media related 

behaviour to make any solid assumptions. Therefore, further research is called for.  

As can be seen, there are different opinions on how people present themselves and 

behave on social media, especially when not a part of a community and this must be 

taken into consideration when conducting market research on social media. Things such 

as internet censorship in some countries, which might skew people’s opinions, should 

also be taken into account (Manovich, 2011). Consequently, some researchers, like 

Cooke & Buckley, (2008) believe that although social media represent a tool that could 

be useful to enable market research to run more easily, it should not be considered an 

entirely reliable source of data. Furthermore, understanding the social aspect of Web 2.0 

better could provide researchers with a greater understanding of how reliable the data is. 

The literature seems to agree that with the advent of social media, market research was 

handed far more opportunities in regard to monitoring larger samples and looking 

deeper within those samples than possible before. However, there is some contradiction 

over the issue of how reliable data collected on social media is and, thereby, their 

relevance for market research.  

2.6 Open Innovation 

Drawing from Grant (1996), the knowledge-based view of the firm proposes that 

knowledge is the most strategically important resource of a company. Additionally, 

knowledge is vital for numerous cogs in the wheels of a company, such as 

organizational learning, management of technology and executive intuition. To 

corroborate this, Zahra and Covin (1994, p. 183) propose that “Innovation is widely 

considered as the life blood of corporate survival and growth”. For a long time, 

innovation was mainly considered to be ’closed ‘. It was considered closed because 

projects could only emerge from within the company’s internal base, and could only 

exit in one way, which was going into the market. Many companies could be named but 
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AT&T’s Bell Laboratories is one with many notable research achievements based on a 

very privately concentrated philosophy (Chesbrough, 2012). It is not long since internal 

research and development was thought of as a strategic advantage over competitors, a 

backbone of the company. Additionally, it was even an entry barrier into a market 

where sometimes only large companies like DuPont and others with long standing 

research and development programs could compete, and with their superiority and 

economies of scale could hinder smaller companies from breaking their way into a 

market. Although, the closed innovation model has seen a demise in recent decades, it 

remains popular and is still used (Chesbrough, 2004; 2012).  

However, the landscape has changed and in the past decades new companies raced past 

those giants without doing a lot of research by themselves. Companies like Intel, 

Microsoft and others gained competitive advantage over their rivals by implementing 

discoveries made by others. This was the dawn of Open Innovation as we have come to 

know it. In contradiction to Closed Innovation which deducts “that successful 

innovation needs control” (Chesbrough, 2004. p. 1), Open Innovation emerged in its 

place and outlined a new model for industrial innovation. In Open Innovation, it is 

assumed that companies can and should harvest both internal as well as external ideas to 

advance their technology and their products (Chesbrough, 2004). To put it more simply, 

Open Innovation is “the use of purposive inflows and outflows of knowledge to 

accelerate internal innovation and expand the markets for external use of innovation” 

(Chesbrough 2006, p.1). Chesbrough (2004) argues that by adding external sources into 

the innovation process, the sources of innovation increase.  

Since the beginning of the current century many companies have changed their 

innovation strategies by channelling innovation through external stakeholders (Bilgram, 

Bartl, & Biel, 2011). For example, Procter & Gamble set a goal for getting at least 50% 

of the company’s innovations from outside the company. In the next five years, they 

increased this rate from around 15% up to 35% of new products stemming from outside 

the company (Huston & Sakkab, 2006). It can therefore be said that although companies 

have turned their eyes to Open Innovation and increasingly loosened their control to 

encourage a stream of knowledge from sources other than their employees, they also 

have kept their sources of internal innovation and merely added more options to the 

innovation process by opening the process for external influence.  

To clarify, there are different kinds of Open Innovation with different goals and results. 
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However, in this research we will focus on co-creation of new products. This approach 

is a so called outside-in approach, which focuses mainly on users and end customers. 

This type of Open Innovation has become an established approach by some of the 

world’s leading innovators that use co-creation with customers to complement their 

internal R&D efforts (Bilgram, Bartl, & Biel, 2011).  

2.7 Social Media & Open Innovation 

As mentioned earlier, companies have found different ways to take advantage of social 

media sites. One noteworthy use of social media sites is for innovation. Many different 

concepts and models have emerged since the introduction of web 2.0 which are thought 

to make it easier for companies to interact with customers and co-create with them 

(Bilgram, Bartl, & Biel, 2011).  

As noted by Kiron, Palmer, Phillips, & Kruschwitz, (2012) companies are increasingly 

using social media activities to come up with new ideas and to further develop existing 

products. According to Piskorski, (2011) companies not only use social media to sell 

their products, they also implement social strategies to get customers to engage with 

each other and the company.  

Although there are numerous ways to conduct collaborative innovation between 

companies and customers, we will be focusing on online co-creation which can be done 

on an individual basis with one user at a time or in a community structure with an added 

social dimension where users can interact with one another. This can be done in a more 

controlled, moderated fashion or more free-flowing fashion with less control by the 

company (Bilgram, Bartl, & Biel, 2011). New ideas can be sourced both from within 

the company, as well as from engaged customers within brand communities. Inside 

those brand communities, there are customers that have extensive knowledge about the 

products and are likely to take active part in discussions related to the products. These 

community members also support each other in solving problems that come up when 

using products and come up with ideas for new products (Füller, Matzler, & Hoppe, 

2008). Inside these brand communities there are different segments of members. As 

Kozinets, (2002) wrote, some members of these brand communities are better qualified 

to collaborate in new product development and calls them opinion leaders. In 

netnography studies these members are referred to as “diamonds in the rough” 

(Bilgram, Bartl, & Biel, 2011, p. 3) and are considered the most relevant and inspiring 
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users amid an abundance of user comments and recommendations (Bilgram, Bartl, & 

Biel, 2011). Recommendations for improving products can be found in virtually every 

brand community. To harvest the extensive knowledge and to gain from customer 

insight, companies have opened their eyes to the potential that lies within these 

communities. As pointed out by Füller, Matzler, & Hoppe, (2008) some companies 

even have special forums that handle ideas for proposed product modifications or ideas 

for new products. Companies like EA Games, the creator of Fifa which is one of the 

most widely-played sports video games in the world, and CCP Games in Iceland both 

have online communities within their own websites for customers to engage with each 

other. It benefits both the company that gets valuable information from within the 

players’ community and it benefits the players that get help with playing their games. 

The automaker BMW went a similar way when they held an online idea competition for 

telematics and online assistance as well as driver aid systems of the future, other 

companies like Cisco, Dell, Procter & Gamble, Sony, Starbucks, and Unilever have 

taken a similar path and included customer co-creation in their operations, each in their 

own way (Füller et al. 2006; Ramaswamy & Gouillart, 2010).  

As discussed earlier the internet and social media were not created to sell brands, but to 

connect people to each other. Furthermore, as pointed out by Fournier & Avery (2011) 

companies are sometimes not welcome on social media and people might even consider 

branded material on social media a nuisance. Meanwhile, even though many companies 

today have begun using social media in their innovation activities, existing research 

indicates that the results have been disappointing apart from using social media for new 

product launch which is the final phase of innovation. Furthermore, research suggests 

that the use of social media for innovation is in its early stages and that companies have 

not yet achieved their full potential in innovation (Roberts and Candi, 2014; Marion et 

al., 2014).  
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Chapter 3: Methodology 

3.1 Conceptual Framework 

As can be seen in the conceptual framework pictured in Figure 2.1, existing literature 

formed the basis for qualitative research using in-depth interviews. Interviewees were 

representatives of Icelandic companies on the B2C market that use social media in order 

to get their opinion on how effective social media had proved to be in their efforts. 

 

 

Figure 2.1: Conceptual framework used in this research 
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In thematising and designing the interview study a framework constructed by Kvale & 

Brinkmann, (2008) was used and is demonstrated in Figure 2.2 below. 

 

Figure 2.2 Seven stages of an Interview Inquiry (Kvale & Brinkmann, 2008). 

 

During the initial stages of this research a purpose was formulated along with the 

research question. The study was then designed while taking into consideration all 

seven stages of the interview investigation. The initial goal was to interview between 

six and ten respondents. An interview protocol was developed based on existing 

literature and prospective respondents were contacted. Interviews were arranged with 

respondents who agreed to participate. At the beginning of each interview the 

respondent was informed why this research was being conducted, what kind of 

information was being sought and how this information would be used. Respondents 

were asked for permission to record their interviews. After the interviews, they were 

transcribed and the data prepared for analysis using the First-Cycle and Second-Cycle 

coding method (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). The data were then analysed using 

thematic analysis. The analyses were compared with results of other relevant studies. 
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3.2 Research strategy 

When planning this research, the main purpose was to explore the prevalence and 

effectiveness of social media use for raising brand awareness, for market research and 

for new product development (NPD), or innovation. In-depth interviews were 

conducted to gather data on how Icelandic companies are utilizing social media for 

these three specific purposes. The research method of this study is qualitative and based 

on semi-structured interviews with representatives of Icelandic companies, which were 

well suited to provide relevant insight for the study. The reason for choosing a 

qualitative research design is that it affords opportunities for detailed observation of 

under-researched phenomena. In-person interviews provide opportunities to interpret 

not only what is said but how it is said and to add questions as the need arises during an 

interview. However, this approach suffers from the potential pitfall of the researcher 

inadvertently influencing participants’ answers through choice of words and phrasing of 

questions (Kvale & Brinkmann, 2008). Therefore, when developing the interview 

protocol special care was taken to avoid questions being leading and that every 

respondent was asked the same questions in order to avoid the pitfall of influencing 

participants. 

3.3 Data collection 

Data were collected through face-to-face interviews with company managers and 

employees. Participants in the study were chosen based on pre-determined criteria in 

accordance with a purposeful sampling strategy. Participants should be managers within 

the marketing departments of their companies. Participants should also be familiar with 

the topics of the study. All companies should operate in B2C markets in Iceland. 

Meanwhile, no restrictions were put on types of companies included; they could be 

restaurants, manufacturing companies or other types of companies. As mentioned 

earlier the research is restricted to the Icelandic market. 

Interviews were added until sufficient data was collected to answer the research 

question. A total of 7 interviews were conducted. Interviews were open-ended and 

intended to probe the topics of the study with an open mind and to give the participants 

the freedom to answer questions in their own words. A set of pre-determined questions 

was asked in each interview, but the researcher remained open to any conversational 
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paths that came up allowing interviews to evolve in different directions with each 

participant.  

3.4 Instruments and procedure  

An interview protocol was developed based on the literature review (see Appendix A). 

The interview protocol was developed with the goal of obtaining expert opinions and 

insights on the use of social media for raising brand awareness, for market research and 

for new product development. Moreover, the researcher wanted to gain insights on 

whether the companies studied were in fact using social media for the purposes 

mentioned, whether there might be some untapped opportunities being overlooked, and 

to understand characteristics of the Icelandic market that might make the use of social 

media particularly relevant or less useful than it might be in other contexts.  

Participants were asked about their experience and opinions of the research topic. In 

designing the interview questions, special care was taken to avoid leading questions. 

Additionally, the protocol was designed to encourage interviewees to offer additional 

insights. Most of the interviews were conducted one-to-one. Nevertheless, if a 

participant wanted to do so he/she was allowed to bring an associate along; this 

happened in two cases.  

All interviews were held at a location selected by the interviewee. At the start of every 

interview the researcher read an opening statement from the interview protocol, which 

stated that with the participant’s permission the interview would be recorded and 

general ground rules were laid as well. The interviews were conducted over the period 

from 21st of March 2017 until 7th of November 2017. Interviews varied in length from 

21 minutes to 1 hour and 3 minutes. Aside from basic questions about the interviewee 

like their age, status within company and their background and an ice-breaker question, 

participants were all asked 8 questions from the interview protocol. As opportunities 

arose, further probing questions were asked.  

3.5 Analysis of data and coding 

The interviews were all recorded using a recording application on an iPhone 6 Plus, 

except for one where in-house protocol forbade recording. During all but one of the 

interviews, the researcher avoided taking notes in order to maintain full attention, as 

recommended by Kvale & Brinkmann (2008). After each interview, a copy of the audio 
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file was made and transferred into Google Drive for safekeeping. All recorded 

interviews were transcribed using Express Scribe Transcription and finally converted 

into an MS Word document for further formatting and coding. The researcher chose to 

transcribe all the interviews himself as this is one of the best ways to secure that the 

many details that might be relevant to the study are noted (Kvale & Brinkmann, 2008). 

Copies were then also made and transferred to Google Drive.  

As per Saldaña (2016) coding was divided into two phases, namely First Cycle and 

Second Cycle coding. Codes are tags that aim to make sense of bigger clusters of data 

that are compiled during a study and are defined by Saldaña (2016) as “most often a 

word or short phrase that symbolically assigns a summative, salient, essence-capturing, 

and/or evocative attribute for a portion of language-based or visual-data” (p. 4). In the 

First Cycle, codes are assigned to chunks of raw data. Then the Second Cycle 

procedures normally work with the resulting First Cycle codes. For this research, a 

descriptive coding method was chosen in the First Cycle coding process. This method 

gives labels to data in order to condense into a word or short phrase the basic topic of a 

passage of qualitative data. What this does is to make an inventory of topics that can 

then be indexed and categorized, which can be especially helpful for data that span a 

wide variety of topics as is the case in this research (Miles, Huberman, & Saldaña, 

2014). An initial set of codes was created by drafting a list of codes prior to fieldwork.  

This list was mainly constructed of the topics of interview questions and is therefore a 

deductive form of coding. Additional codes were added as necessary following 

fieldwork. After having summarized the data in the First Cycle coding process a pattern 

coding method was applied in the Second Cycle coding process. What this involves is 

grouping the data from the First Cycle into smaller, more meaningful categories for 

analysis (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). To analyze the data extracted from the 

coding process, a matrix was then developed where the data collected from the codes 

was used to answer the questions from the Interview Protocol and therefore also count 

as results. These matrixes can be seen in Appendix C. Additionally, a smaller matrix 

with the main points was made to summarize these results from Appendix C. See Table 

4.1 
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3.6.1 First Cycle codes 

As mentioned earlier a descriptive coding method was used to assign labels to data in 

order to summarise what was being talked about at each instance. These codes are as 

follows: Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, Blog, Service, Awareness, 

Research, NPD, Launch, Benefits, Flaws, Direct, Branding, Other, General. 

3.6.2 Second Cycle codes 

During the Second Cycle coding process there were nine different codes formed from 

the previous codes from the First Cycle above. Some codes were deemed unnecessary 

as they had no effect on the final outcome. Others were merged like the code “launch” 

was merged with “NPD” as new product launch is a part of NPD. Below each of the 

codes are listed and explained. 

1. Awareness – used to describe Brand Awareness. 

2. Research – used to describe Market Research. 

3. NPD  – used to describe New Product Development. 

4. Benefits – used to describe the Benefits of social media marketing. 

5. Flaws  – used to describe the Flaws of social media marketing. 

6. Branding – used to describe Branding or Brand Image building. 

7. Service  – used to describe Customer Service or Retention marketing. 

8. Other  – used to describe other media than social media. 

9. Type  – used to describe different types of social media. 
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3.7 Selection of Companies 

With the plan of interviewing between six and ten respondents, eighteen different 

respondents were initially contacted to be interviewed. Table 3.7 summarizes how the 

companies were contacted and how they responded. 

Table 3.7 

Of the eighteen companies contacted, seven agreed to participate in the form of an 

interview. Seven companies did not respond and three declined on the grounds of not 

having time. Three of the companies that either did not respond or were unwilling to 

participate were in fact the only three companies that do not use social media. They may 

have been uninterested in the research for this reason. An example of an e-mail sent out 

to the companies can be seen in Appendix B.	

Name of company Medium used for contact Response

Húrra Reykjavík Facebook Agreed

Íslandsbanki E-Mail Declined

Taramar E-Mail Agreed

Icelandair Hotels E-Mail No Response

RóRó/Lulladoll E-Mail Declined

Nova E-Mail Agreed

Icepharma Facebook Agreed

Dominos E-Mail Agreed

Nói Siríus E-Mail Agreed

CCEP Iceland E-Mail Agreed

Verslun Guðsteins E-Mail No Response

ÍSAM Facebook Declined

Cintamani E-Mail No Response

BioEffect BioEffect website No Response

Henson Henson website No Response

MS E-Mail No Response

VÍS E-Mail Declined

Gallup E-Mail No Response
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3.8 Overview of Companies 

3.8.1 Húrra Reykjavík 

Húrra Reykjavík was established as a men’s fashion store in September 2014. Drawing 

from their success a women’s store opened in August 2016. From the get-go, Húrra 

Reykjavik has been known for a powerful social media presence and for creativity on 

all their platforms. 

3.8.2 Dominos 

Since 16th of August 1993, Dominos has served the Icelandic public and been very 

successful in doing so. Today they operate 22 stores around the country. Their goal is to 

be a leading force on the fast-food market (“About Domino’s,” n.d.). 

3.8.3 CCEP Iceland 

In June of 1942, Vífilfell was opened in Reykjavik, Iceland. The company was the first and 

only factory to make Coca-Cola in Iceland. In 2016, Vífilfell merged with Coca-Cola 

European Partners (CCEP) which is the largest bottling company for Coca-Cola worldwide. 

CCEP Iceland aside from manufacturing soft drinks manufactures beer and other alcoholic 

beverages. Additionally, they import and distribute alcoholic beverages from other 

countries (“CCEP,” n.d.). 

3.8.4 Icepharma 

Icepharma is a leading company on the Icelandic health care market. The company sells 

medicinal products, medical equipment as well as health related consumer goods. 

Furthermore, Icepharma is the local distributor for Nike, which is the biggest brand in 

sporting goods in the world (“About Icepharma,” n.d.). 

3.8.5 Nova 

On the 1st of December 2007, Nova officially started their operation. Today it is the 

biggest mobile company in Iceland with 34,9% market share in June 2017. Nova owns 

and operates its own 4G/4.5G mobile and internet network all over the country 

(“Baksvids,” n.d.). 
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3.8.6 Nói Siríus 

The company was founded in 1920 and is one of Iceland’s biggest chocolate and candy 

makers. It is one of the country’s cherished companies and has been known for 

noteworthy marketing as well as making quality candies (“Nói Síríus,” 2017). 

3.8.7 Taramar 

Taramar was founded in 2005 and is an Icelandic start-up company that specializes in 

high quality skin-care products, derived from bioactive chemicals from seaweed and 

kelp (International, n.d.).  

3.9 Interview Questions 

As mentioned above there were eight, open ended probing questions formulated for the 

Interview Protocol. The list of question can be found in Appendix A. 
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Chapter 4: Results 

4.1 Findings 

Table 4.1 below summarises the main findings of the interviews. The full results are 
provided in Appendix C. The text that follows provides a combined summary. 

Table 4.1 

 

According to the data collected, social media seem to have several potential benefits 

over traditional media. One of the biggest benefits is that it enables companies to 

participate in the real world, so to speak. In other words, it bridges the space between 

the corporate and the private and makes it possible for companies to create their 

persona. In that way, each company can create their own personal, distinctive tone of 

voice so companies are now in a way an individual. What this also does is that it brings 

companies closer to the consumer, which in turn is more willing to participate in a 

company’s efforts since he/she chose to follow or like the company’s profile on social 

media. 

Benefits of social media. Low-cost, reach large groups, fast, instant feedback, targeting capabilities, 
better use of budget, create a persona, personal tone, willing to participate, 
great supporting tool, freedom of speech, statistical accuracy.

Flaws of social media. Time consuming, know what you are doing, can damage brand, less 
organic reach, not for everyone.

Target Customer. Young people, women, 20-25.

How are companies using social media? Brand awareness, retention marketing/customer service, new product 
launch, product placement, branding, direct marketing, general 
advertisements and announcements, promote sponsored individuals. 

Which platforms do they use? Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube.

Social media for Brand Awareness. Very effective tool for raising brand awareness and top of mind marketing, 
maintaining awareness. New word-of-mouth. Younger people more 
responsive.

Social media for NPD. Two companies with good results. Very effective for those companies. 
New product launch very common.

Social media for market research. No market research on social media observed in case companies.

Main Findings
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Social media are relatively low-cost compared to buying ads in traditional media. They 

enable companies to reach a large group of persons in a short amount of time and 

because social media connect people and companies through digital channels, 

companies can monitor their efforts effectively and get instant feedback. Since social 

media also have very sophisticated means of targeting specific groups of people it 

means that companies make better use of their budget since you are only paying to 

target your ideal customer. Social media in some instances offer perfect freedom of 

speech up to a certain point, e.g. for companies that operate in a restricted zone when it 

comes to advertising certain products. Finally, the statistical accuracy is thought to be a 

huge benefit as you can monitor exactly who sees your content. They are therefore seen 

as a great supporting tool to a healthy marketing mix to some marketers; to others the 

only tool necessary. 

The main flaws are that using social media is very time consuming and it also is 

imperative to know your way around as you can just as easily damage your brand with 

bad content or communication. They are therefore not for everyone and some 

companies are better suited to steer clear of social media and use other means. Finally, 

organic reach has decreased as Facebook and other platforms have started charging a 

fee for advertisements. 

As expected, younger people are the main target customers of companies using social 

media. The most common target customer were women aged 20-25, although in a 

broader term it was people aged 20-30 of both genders. 

Companies seem to use social media for various purposes, the most common purpose 

being brand awareness and retention marketing or customer service as most respondents 

talked about it. A close third was new product launch, which is closely related to brand 

awareness as you have to make people aware of your new product when launching. 

Generally, companies utilize Facebook for those purposes and it is by far the biggest 

platform for Icelandic companies. General advertisements and announcements also go 

through Facebook although being a smaller part of companies marketing efforts on 

social media. Social media are also used considerably for branding and brand building 

through Instagram which makes sense since pictures are a good way associate your 

brand with certain things. Icelandic companies also seem to use social media for direct 

marketing with good results through Snapchat and Instagram Stories. Another platform 

mentioned in the same instance as branding was Twitter which gives you an opportunity 
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to further develop your persona and tone of voice as does YouTube which is used by 

some of the companies to create and publish video content. 

According to the results, social media are very effective for raising brand awareness. 

Additionally, they are being utilized to achieve top-of mind marketing and to maintain 

brand awareness in more established companies. In this way, social media are in a way 

the new word-of mouth as they encourage conversation between customers about 

products and companies in general that are therefore more informed than ever before. 

This seems to be especially effective when marketing to younger people as they are 

more responsive on social media. 

Not many companies in Iceland have incorporated NPD on social media into their 

operations. Only two companies that took part in this research have used social media 

for that purpose and for those companies it has yielded great results as some of their top 

selling products have come from NPD on social media. Conversely, new product launch 

is a big part of social media use of most of the companies and as launch is a part of 

NPD they technically use social media for that purpose, although most do not use it to 

develop the product itself. 

Very few companies seem to do their own market research in general on the Icelandic 

market and none of them use social media for those purposes other than maybe posting 

pictures of products they are thinking about putting on the market and asking people if 

they would buy them, but then again that might be more in the field of NPD.  

Some interesting observations presented themselves after the interviews had been 

conducted. The first being that the respondents who took part in the research that were 

more in favour of using only social media in their marketing were the only marketers 

that had not received academic training in the field of marketing. However, sometimes 

the simple fact of a small budget seems to play a part in where people focus their 

efforts. Another fact was that companies do little or no market research of their own; 

most of the time a third party handles all market research.  

4.2 Presentation of Findings 

While conducting the interviews I noticed that some companies have started to rely 

solely on social media marketing which contradicts with our academic training in 

Reykjavik University, where the use of social media is presented as a good addition to a 
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healthy marketing mix. This implies is that companies should not put all their eggs in 

the same basket, or focus entirely on social media. It is therefore a noteworthy 

observation that those who favour using social media and do not consider traditional 

media being a vital part of a marketing mix at all are were people that had not received 

any academic training in marketing. What this implies to me is that at least some 

Icelandic companies should consider the potential benefits of more professional 

marketing procedures, and it gives support to the claim of the respondent for [Taramar] 

that Icelandic companies too often employ under-educated people in marketing 

departments, and often as marketing managers. For other companies this could also be 

due to smaller marketing budgets as social media are in fact a low-cost tool as 

mentioned by the respondent for [Taramar] and others. He also mentioned only using 

social media because they are so low-cost. If he could use traditional media to a greater 

extent, he would. 

4.2.1 Benefits and drawbacks of social media compared to traditional media 

During the interviews, all respondents made a distinction between using social media as 

a marketing tool and as a service tool. When using social media as a marketing tool, 

more than half of the respondents mentioned that the main benefit of using social media 

in marketing was that they are a very low-cost and highly effective tool to utilize while 

traditional media like television and newspapers tend to be expensive according to the 

respondent for [Húrra Reykjavík]. Another big benefit is the ability to reach a large 

group of people in a very short time with instant feedback. Some respondents 

mentioned the targeting capabilities of social media, especially on Facebook and that 

you make better use of your budget because you only pay for the things that reach the 

desired recipient according to the respondent for [Húrra Reykjavík]. Another benefit 

mentioned was that it enables the company to create a persona and develop a personal 

tone of voice according to the respondent for [Dominos]. Social media also help 

companies gain a more positive stance in the minds of consumers as they get to choose 

which content they interact with, while more traditional marketing methods tend to 

shove content at prospective consumers. One could say that with social media there is 

an implicit willingness to participate with the company because the consumer likes the 

company according to the respondent for [Nói Siríus]. According to some of 

respondents, social media are a great supporting tool to the marketing mix.  
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However, not everybody was of that opinion and used solely social media in their 

marketing. When examined in more depth it was noted that this phenomenon of using 

only social media for marketing was supported by people who were all without 

academic training in marketing. However, this might not be the only reason as the 

respondent for [Icepharma] points out that her budget just won’t allow her to use 

traditional media, as well as thinking her target group does simply not use traditional 

media. One respondent mentioned that because social media operate on foreign domains 

they afford perfect freedom of speech, which gets around Icelandic legislation that 

forbids marketing of, e.g., alcohol. Some discrepancies however arose on accuracy of 

statistics. While some mentioned that companies can monitor closely their efforts, the 

respondent for [Taramar] mentioned that there are few reliable sources about conversion 

rate. 

Some flaws were mentioned, the most noteworthy being that social media is a very 

time-consuming tool that you have to spend a lot of time on social media marketing for 

it to prove effective according to the respondent for [Húrra Reykjavík]. It is time 

consuming in two-ways, one being the obvious time it takes to post, interact and 

monitor social media. You have to be available and alert 24/7. The other way being that 

you have to be familiar with all the platforms you are using and how they work and that 

takes time. Some companies have therefore opted to have an employee solely 

committed to social media and some respondents counted that as a flaw like the 

respondent for [Icepharma]. Another related drawback is if you are not fully familiar 

with or don’t know exactly what you are doing on social media then they maybe are not 

a tool for you because since they can just as easily damage your brand as it can help 

enhance it if you are doing things well according to the respondent for [Dominos]. 

Since social media have established themselves as a noteworthy marketing tool, 

platforms like Facebook have started charging for targeting a specific audience. 

Additionally, some respondents mentioned decreased creative freedom on Facebook. 

Furthermore, comments were made on low conversion rates and that social media has to 

be complemented by other traditional media and should just be a part of a bigger 

marketing mix according to the respondent for [Taramar]. Finally, social media is not 

for everyone and in some businesses, they proved to be less than ideal.  

When looking at social media as a service tool most of the respondents mentioned that 

they can be used to build a bridge between the company and customers and therefore 
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brings them closer together in two-way communication as described by the respondent 

for [NOVA]. They can also help keep customers happy by providing 24/7 access on 

social media provided there are persons solely committed to customer service on our 

social media according to the respondent for [Dominos]. This was seen as an important 

part of retention marketing.  

4.2.2 Target customers 

Four of the companies focus on women in their marketing efforts, while one focuses on 

men, one focuses on young couples and the last one had various target groups for 

various products. The age of the target customer varied among the companies. For the 

older target groups, they used traditional media more as the younger generation was 

generally believed to be more responsive towards social media marketing efforts 

according to the respondent for [Nói Siríus]. 

4.2.3 Purposes of using social media 

The respondents’ answers were rather homogeneous when it came to this question. All 

the companies use social media for raising brand awareness and five of them 

additionally use them for new product launch, i.e. raising awareness about new 

products. One respondent uses social media to some extent for product placement, 

which links to awareness as well. Most of the companies use social media for branding 

and brand building purposes. Direct marketing to their customers was also a topic 

mentioned as well as general announcements to customers. Half of the companies also 

use social media for general advertisements and one respondent talked about promoting 

their sponsored individuals.  

All the companies are using social media as a part of retention marketing efforts in the 

form of two-way communication medium with customers and customer service. 

4.2.4 Platforms used 

All the companies interviewed are using Facebook and Instagram. Four are using 

Twitter and Snapchat, two of them use YouTube and one company uses various other 

platforms like blogs and Vimeo. 

The main difference in utilization of platforms seems to lie in the nature of the 

platforms. Of the biggest three platforms, Facebook is the most sales driven platform 
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and is used for ads and for targeting specific groups of people. To drive awareness 

Facebook seems to be most used and for new product launch. Additionally, Facebook is 

the main communication tool between customers and companies. Instagram is the main 

brand building tool. On Instagram, the companies post pictures intended to make people 

perceive their products in a certain way and with certain things. Twitter is a platform 

that has not gained a strong foothold, nevertheless four of the companies use Twitter, 

both to spread content from other platforms and to create a specific tone of voice for the 

company, most often a witty and funny one. 

4.2.5 Use of social media for brand awareness 

All of the respondents were in agreement that social media is an effective tool to raise 

brand awareness and all the companies use social media for that purpose. Some 

differences were observed in this regard, likely due to the companies being in different 

places in their life cycles. While some companies are relatively new and use social 

media to raise their brand awareness, the older companies use social media for top of 

mind marketing i.e. to enhance their awareness so that they are at the top of consumers’ 

minds. Moreover, everyone agreed that social media are very effective in building and 

maintaining brand awareness.  

According to the respondent for [Taramar], social media can be viewed as the new type 

of word of mouth. However, some respondents talked about social media being more 

effective towards younger people, so the target group is a key determinant of success.  

4.2.6 Use of social media for new product development 

It seems that new product development through customer collaboration on social media 

has not yet gained a considerable foothold in Iceland. The reason for that is unclear, 

however as only three of the companies that participated in this research do manufacture 

their own products that could play a role. Nevertheless, two of the companies in this 

study have used social media for new product development, one of which actively uses 

social media for that specific purpose. These two companies, Dominos and Nói Siríus, 

share the characteristic of being relatively large compared to many other Icelandic 

companies. As mentioned by the respondent for [Taramar], Icelandic companies are 

doing far less than they should in using social media for NPD as ideally the consumer 

should have a say in how a product works or is made. 
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All but one of the case companies use social media for new product launch, which is 

generally seen to be part of the NPD process, but which the respondents viewed as 

social media use for awareness purposes. 

4.2.7 Use of social media for market research 

None of the respondents indicated that they used social media for market research. 

Some of the respondents did mention that they sometimes ask people in their social 

media communities their opinions on certain products (S. Jensson, personal 

communication, March 13, 2017). In some ways, this could be viewed as a form of 

pattern recognition as talked about by Patino, Pitta, & Quinones, (2012) since some of 

the respondents also talked about this making it easier to decide on which products to 

offer. This, therefore, indicated that at least some of the companies do market research 

on social media, although may not be viewed as market research. Some respondents 

mentioned monitoring the success of their social media marketing which is not really 

market research. Strangely, none of the companies do any formal market research of 

their own, except for the ones mentioned earlier. Meanwhile, four of the companies 

outsource their market research to a third party.  

4.2.8 Gains of using social media 

All respondents agreed that their company was gaining from their social media efforts 

and some said that social media was the biggest factor in their success in building 

awareness and brand image. 
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Chapter 5: Discussion	

The objective of this research was to examine the use of social media for raising brand 

awareness, for market research and for new product development in Icelandic 

companies on the B2C market. 

It seems that social media marketing in Iceland primarily focuses on raising brand 

awareness, brand building and retention marketing. All the companies interviewed use 

social media for raising brand awareness as well as retention marketing in the form of 

customer service. Most of them use social media for branding or brand building 

purposes, mostly on Instagram. When talking about brand awareness, respondents also 

mentioned using social media for new product launch as you have to create awareness 

before launching. Only half of the companies mentioned using social media for general 

advertisements or what is usually called customer acquisition. That relates to the 

findings of Nelson-Field, Riebe, & Sharp (2012) and Schlinke & Crain (2013) who 

argue that social media is best used for retention marketing and traditional media for 

acquisition marketing.  

Just like in previous studies the companies studied seem to be relying more and more on 

social media marketing instead of traditional marketing (Cowden, 2014). However, 

contradictory to what Cowden (2014) reports, four of seven respondents still think 

traditional marketing is a fundamental part of the marketing mix. It is worth noting that 

those respondents who still think this about traditional marketing were the respondents 

that were in fact educated in the field of marketing. Meanwhile, many studies have 

shown that a marketing mix including social media with traditional media and 

coordinating all promotional activities of the company is the way to go (Weinberg & 

Pehlivan, 2011; Mangold & Faulds, 2009). This stance was upheld by some respondents 

in this research. What this implies is that at least some Icelandic companies could 

possibly consider the potential benefits of more professional marketing procedures, 

which lends support to the claim that Icelandic companies too often employ under-

educated people in marketing roles. Such under-educated individuals may even act as 

managers of marketing departments. It appears that within some departments people 

have just decided to stick with one type of marketing without forming their own opinion 

or exploring the benefits of alternative methods because they have been told that social 

media are a sufficient tool to reach their target customers. But what is the reason for 
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companies behaving like this? The easiest explanation and perhaps the most logical one 

is that education in the field of marketing in Iceland is lagging behind. Managers 

therefore do not form their own informed judgement of what could be the ideal 

marketing mix for their company. Furthermore, they do not know how to incorporate 

and use the tools of marketing, which they might have learned in a formal marketing 

program. Another reason could be that marketing departments in some Icelandic 

companies are ill fundet and the problem is rooted within other departments. However, 

as it was not the purpose of this research to specifically address this issue, it is left for 

future research.  

After reviewing the interviews, it certainly looks as if social media do offer 

considerable benefits over conventional media, at least in some areas. Perhaps the 

biggest benefit is that social media gives companies the option of developing a persona 

for their company. By doing so they disrupt the boundaries between the personal world 

and the impersonal, corporate world. They therefore enable the company to develop its 

own tone of voice and become human in some ways, at least in the dimension of social 

media. This is important because social media were not developed so that companies 

could gain easier access to customers. Social media were created so that people could 

have more options to communicate with each other. Additionally, companies are often 

not even welcome on social media (Fournier & Avery, 2011). So, for companies to be 

able to participate in an online community they must first become like a person and 

social media appear to be an ideal tool for just that.  

By adding social media marketing to a company’s arsenal, they are getting a tool that 

offers great results at a lower cost compared to conventional media. These results are 

for example spreading material to large groups of people at the same time, getting 

instant feedback, targeting specific groups and therefore getting better utilisation of 

marketing budget since they only pay for what works for them (Kaplan & Haenlein, 

2010; Kirtiş & Karahan, 2011; Neti, 2011). These claims were all supported by most of 

the respondents and talked about repeatedly in the interviews as the main benefits of 

social media. What social media also offer is that as a company becomes more person-

like on social media, customers are likely to develop a sense of kindness or goodwill 

towards the company. Since the company has established a social media presence it has 

at the same time given the customer a choice about whether or not to interact with the 

company and whether or not to interact with the company’s marketing on those 
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platforms. What this has done is that it increases a customer’s willingness to interact 

and participate in the company’s efforts on social media. So instead of customers 

thinking of a company aiming unwanted material at them, they now view it as choosing 

to interact and share content on behalf of a company because they like the company or 

have something to gain from doing so. This has been talked about by Parent, Plangger, 

& Bal, (2011) as the “New willingness to pay” and was supported by the respondents. 

Another important aspect of using social media is customer service as part of the 

retention marketing operations. During the interviews, it became apparent that all the 

companies had taken the new mantra “customer service is the new marketing” 

according to Kietzmann, Hermkens, McCarthy, & Silvestre, (2011) to heart. Through 

the years social media have in ways taken over as the main medium for customer 

service as they bring the company closer to the customer than for example a webpage 

does. Another benefit is that instead of going and making a complaint in person you can 

now do so wherever you please, which is more comfortable for the customer. It is 

apparent that Icelandic companies have embraced this aspect of social media, although 

every respondent talked about it providing better service to the customer instead of 

talking about it being about retention marketing. 

Although social media do in fact have many benefits, they certainly have some 

drawbacks as well. The biggest one is the element of the time required. Companies must 

employ dedicated social media staff for social media use to be effective. Some 

companies seem to make the mistake of allocating too little time to their social media 

efforts and therefore their marketing efforts are not as effective as they could be. 

Nevertheless, it is entirely in the hands of those companies using social media to steer 

away from this drawback; they reap what they sow when it comes to the attention and 

time allocated to social media marketing. According to the respondents, if you are going 

add social media to your marketing arsenal you have to be prepared to allocate at least 

one employee full time to the task. Furthermore, companies must hire people who are 

fluent in the social media world, or educate them, either of which costs money. This all 

supports the claim of Kaplan & Haenlein, (2010) who argue that companies have to 

choose wisely when deciding which platforms to use as they have to be available and 

active 24/7 otherwise their brand can be damaged. 

 Just as important is the content that you upload and the manner in which you handle 

thing like complaints because these things can come back to haunt you, and do some 
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serious damage. It can even be serious enough that companies are forced to close down 

as we saw in the case of a pizza restaurant in downtown Reykjavik last year 

(“Pítsustaður rukkaði viðskiptavin um leigu,” n.d.). Another restaurant suffered a 

gigantic loss to its brand after an employee started a fight against a complaining 

customer online just this past fall (“Vaktstjóri	Burger-inn	í	Hafnarfirði	sagði	viðskiptavini	

að	hengja	sig	um	miðja	nótt,”	n.d.). People that previously had not known about the 

restaurant now had a very bad image of it and many people that were customers of that 

restaurant might now steer clear of it.  

As companies could expect, the organic reach of a company’s social media has 

diminished as more and more companies have started using social media marketing. As 

the trial period for using platforms like Facebook has expired, some marketers view it 

as a flaw that you have to pay for your advertising to reach the desired targets, which is 

in line with Moth, (2014). However, in today’s corporate world, nothing comes for free 

and for platforms like Facebook, paying for your posts multiplies the reach you had 

before. Thanks to enhanced targeting of Facebook companies can specifically target 

groups of predetermined groups of people (Neti, 2011). It seems that people sometimes 

forget that these benefits did not appear overnight. Behind them are countless hours of 

research and development inside those companies and it only seems fitting that you pay 

for using them. 

It came as no surprise that the companies interviewed were mostly focusing on younger 

people with their social media marketing. They had in common that their typical 

customer was aged 20-25, although having other target groups. Some of the companies 

do utilize traditional media to reach the older population, although other companies 

stand by their opinion that social media marketing is the only marketing platform 

needed. Therefore, it appears that companies focus their social media marketing on 

younger people, as they should do. This supports the statement that younger people are 

more likely to follow a brand online (MECLABS, 2015). 

According to this research social media marketing by Icelandic companies is aimed 

largely at the two dimensions of the consumer mind-set, namely brand awareness and 

brand building as described by Keller (1993). Another big aspect is the customer service 

part which is probably in many cases today one of the biggest factors in retention 

marketing of Icelandic companies. As talked about earlier the main difference in 
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utilization seems to lie in the nature of each platform. And as there are at least dozens of 

social media platforms according to Kaplan & Haenlein, (2010) it is pretty obvious that 

they operate in different ways. Facebook is a more communication driven medium 

where people share their views and opinions and is more of a community than other 

platforms. In contrast, Instagram is a platform where you build up an image of yourself 

or your company. Instagram was the second most popular platform mentioned by 

respondents and was primarily used for brand building.  All interviewees talked about 

using Facebook and for some it was their biggest platform, especially in the retention 

marketing aspect and for creating or maintaining brand awareness. Likewise, Facebook 

is the biggest platform for promoting new products i.e. new product launch and is 

therefore considered the most sales driven platform. Other platforms were mentioned 

like Twitter and Snapchat but lagged far behind Facebook and Instagram in widespread 

use. 

As discussed earlier, all the companies that are included in this study use social media 

for raising brand awareness. It certainly looks as if social media are a very effective tool 

for that purpose. Companies like Húrra Reykjavík and Nova are good representatives of 

companies that have used social media to raise brand awareness since they both 

emerged after social media did. In the fiercely competitive mobile service provider 

market of Iceland, Nova has become the company with the largest market share in just 

under 10 years. According to them, social media is the main contributing factor. They 

also happened to bet on the right target customer which in the same instance was a blue 

ocean strategic1 move. On the other hand, Húrra Reykjavík has become one of the best-

known clothing stores for men in Reykjavík. They have come a long way since the two 

years ago when they reported 45% brand awareness amongst Icelanders. Whereas no 

numbers exist on that today, the company has been featured in style magazines abroad 

and has received	lot of coverage for their sneaker sales and their customer pool has 

grown exponentially. They talk about social media being a controlling factor in where 

they stand today. Furthermore, they rely solely on social media marketing.  

Furthermore, although social media certainly look to be very effective in creating brand 

awareness they also seem to be very effective in creating top of mind awareness. That 

was apparent in the answers of respondents from the older companies that maybe were 

																																																								
1	Blue	Ocean	Strategy:	The	strategy	represents	the	simultaneous	pursuit	of	high	product	differentiation	
and	low	cost,	thereby	making	competition	irrelevant	(Kim & Mauborgne, 2005). 
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not focused on creating awareness. They however all agreed that social media were 

extremely effective in helping with top-of-mind marketing. Nói Siríus for example 

talked about using social media for that purpose before Christmas and Easter. One 

important observation is the fact that at least some of the respondents mentioned their 

social media being only a part of their marketing mix. This relates to the findings of 

Weinberg & Pehlivan, (2011) and Mangold & Faulds, (2009) that suggest that social 

media is only a tool in the marketing arsenal and is as important as other parts of that 

mix. Additional research by Bruhn, Schoenmueller, & Schäfer, (2012) reports 

traditional media still being more effective in raising brand awareness, which gives the 

former statement of a healthy marketing mix more weight and that social media should 

be complimented by other ways of communication when creating or raising awareness. 

The reason that companies are not utilizing social media for NPD is unclear. A partial 

explanation may lie in ingrained reluctance to practice open innovation. Another 

explanation might be that companies are not interested in monitoring or harvesting 

social media data for NPD and that it depends on the type of company if it is applicable 

to use social media for NPD or not. Company size might be a factor here, although this 

is not supported by literature. The two companies observed to be using social media for 

NPD were both relatively large.  

In summary, it appears that Icelandic companies are doing far less than they could in 

terms of leveraging social media for NPD and, as demonstrated by the two case firms 

that do use social media for NPD, could stand to gain by doing so. This contradicts the 

findings of Roberts and Candi, (2014) and Marion et al., (2014) who suggest that the 

results of leveraging social media in NPD had been disappointing. Conversely, this 

correlates with their findings that the use of social media in NPD is still in its early 

stages and that companies might not yet have discovered the benefits. Meanwhile, the 

smallness of the Icelandic market might explain some of the observations of this 

research. At the same time, the relative homogeneity of the Icelandic population would 

seem to bode well for using social media for market research and NPD in this market.  

All the companies studied use social media for new product launch and report it being 

extremely effective. All respondents admitted to posting content about new products on 

social media before advertising anywhere else. The reason being, as in the case of 

creating brand awareness, that social media are extremely effective in spreading word of 

mouth very fast and over a very large group of people. It therefore seems that although 
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Icelandic companies have not yet fully incorporated NPD on social media in their 

operations, they have embraced social media for new product launch as social media 

have proven more effective on that front as is supported by Roberts and Candi, (2014). 

It came as a surprise that Icelandic companies seem to do little or no market research on 

their own; if any market research is done it is almost always outsourced to a third party. 

There seems to be some usage of social media for pattern recognition but it is very 

minimal and nothing that is implemented regularly by companies. Nevertheless, some 

companies do monitor the effectiveness of their social media marketing. Market 

research is commonly viewed as the cornerstone of all marketing efforts a company 

does. Based on the research findings, we might surmise that education in marketing is 

lagging behind in Iceland and that marketing people and managers alike do not possess 

the knowledge imperative to conduct market research. Furthermore, Þorsteinsdóttir, 

(2017) concludes her study by saying that in general Icelandic companies are not 

utilizing Big Data and that this is largely a decision of directors within Icelandic 

companies. Their knowledge, academic background and re-education, as well as their 

view on data driven culture is vital to a company using Big Data. It appears that 

Icelandic marketing directors, as well as their subordinates are not equipped to use 

market research, and even less to be using Big Data in their marketing.  

Further research on why Icelandic companies are not doing market research is 

warranted. Is it because of lack of knowledge within the companies or is it because of 

something else? Why do companies not gather information and take educated decisions 

based on data instead of gut feeling? One point of view worth mentioning though, as 

mentioned by Þorsteinsdóttir, (2017), is that the size of a company may be a deciding 

factor in its ability to use Big Data. Often, smaller companies are simply unable to 

utilize this type of data to their advantage. This could be the case here as the majority of 

companies occupying the Icelandic B2C market are small to medium sized companies. 

Very few Icelandic companies would be considered large on an international scale. As 

also mentioned by Þorsteinsdóttir, (2017) it seems that companies prefer responding to 

their competitor’s actions instead of being proactive and progressive in their marketing 

efforts. In some ways, this relates to another solution mentioned in this study where 

using data from other markets to decide on what could be popular here is more 

beneficial to the company than following the opinions of people on social media that 

often do not even buy their product but have an opinion nonetheless. In controversy, the 
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respondent from CCEP was of the opinion that the Icelandic market being so small it 

was irrelevant to do any market research as they could just as easily test their product on 

the market with less effort and cost than doing market research. This might sometimes 

be true and should be a basis for further research.  

When all the findings of this study are taken into consideration, social media appears to 

be a valuable tool in a company’s marketing arsenal. According to the respondents, all 

their companies were gaining by using social media in their marketing. Additionally, 

social media are one of the biggest factors for some of the companies such as Húrra 

Reykjavik and in part in the case of Nova, which also happened to land in their own 

Blue Ocean. 
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Chapter 6: Conclusion and recommendations 

This research focuses on the use of social media in raising brand awareness, in market 

research as well as and in new product development within companies on the Icelandic 

B2C market. While conducting this research it became apparent that social media offer 

many benefits to companies, far more than the inherent drawbacks or flaws it seems. 

Smaller companies can to do more marketing and reach customers they would 

otherwise miss out on if not doing any marketing at all. 

In regard to raising brand awareness using social media the results of this research 

support the theory of (Mangold & Faulds, 2009). The theory states that social media 

have become a contributing factor in influencing various parts of consumer behaviour, 

including brand awareness. All companies that took part in this research agreed with 

and helped support this theory. The results also support the theory of Bernoff and Li, 

(2008), Weinberg and Pehlivan, (2011) and Roberts and Candi, (2014) that involving 

social media in daily operations can improve corporate performance as all the 

companies that participated in this study believed they were gaining by using social 

media.  

The main results regarding NPD were that not many Icelandic companies have started 

utilizing social media in their product development. However, two companies in the 

research reported having done this and therefore support the statement of Piskorski, 

(2011) that companies have started getting customers to engage with each other and the 

company in product co-creation. This result also gives merit to Kiron, Palmer, Phillips, 

& Kruschwitz, (2012) that talked about companies using social media to source new 

ideas as well as to improve existing products, which is the case of these two Icelandic 

companies. Furthermore, although this method has apparently not yet gained a foothold 

in Iceland it has proved very effective for the companies that have incorporated this 

method since some of their best-selling products have come from collaboration with 

customers. However, further research might be justified to find out if this type of 

customer-company collaboration is better suited for certain types of companies or 

companies of certain size. Finally, this research supports the findings of Roberts and 

Candi, (2014) that social media is especially effective for new product launch which 

relates largely to creating brand awareness as discussed above. 
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Finally, in the case of market research the results of this study are inconclusive as 

Icelandic companies seem to have not yet incorporated market research using Big Data 

into their operations. The reasons why are not clear but the research of Þorsteinsdóttir, 

(2017) suggests that the academic background of managers and emphasis of education 

is to blame. However, this calls for further research. 

To summarize, this research supports the notion that social media are in fact an effective 

tool for raising brand awareness. However, it is imperative to keep in mind that social 

media is not a magic wand that takes care of all marketing or communication efforts for 

a company. Social media use should be complemented by, or be a part of, a bigger 

marketing mix. Social media have also proven their worth in NPD and especially in 

new product launch. In regard to market research the results are inconclusive. 

Based on this research it appears that companies are still hiring people into marketing 

positions without them having sufficient academic background or the skillset required 

to be successful. As mentioned in the study, every respondent that believed social media 

was the only marketing that their company needed were individuals without academic 

background in marketing. As also mentioned, it is believed and backed by research that 

the marketing mix should be constructed of many coherent parts that harmonize 

together to make a healthy, effective marketing mix. However, some companies stick to 

social media marketing it seems out of necessity as their budget not big enough to 

support further marketing efforts on traditional media. Those companies could simply 

be short on funds or not allocating enough funds to support sufficient marketing 

procedures. As this is not the topic or the reason for this research the cause for this is 

left for further research. 

Further research is needed to understand the types of companies best suited to use social 

media. This could examine variables such as size and sector. Additionally, further 

research specifically in the Icelandic context is needed to understand the apparent 

reluctance to involve customers in new product development on social media. 
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Chapter 7: Limitations 

This research has some limitations. For example, regarding the sample size and that it 

was quite small. There are two main reasons for the sample size not being bigger, the 

biggest being that this research was made by a single person and extracting data from 

in-depth interviews is a very time-consuming process. The second reason is difficulties 

in getting correspondents to take part, it is a fact that these are very busy people and for 

them to take time out of their busy schedule for a one hour interview proved 

troublesome. It could have proved valuable for this research to have a sample of at least 

twice the size but unfortunately that was not the case at this time. However, I believe 

the sample to be of a reasonably broad spectrum and that it gives insight into how most 

Icelandic companies incorporate and use social media in their operations. 

Unfortunately, it proved extremely difficult to find companies that do not utilize social 

media to act as a counterweight to the other companies in the study, which limits the 

scope of the study. 

Delimitations of this study are that the research is limited to the Icelandic B2C market. 

Companies can be expected to operate differently on social media when marketing to 

people rather than companies. Therefore, how companies utilize social media in the 

B2B market could be a ground for further research as well as studying if social media is 

used differently in different countries. 

The insights gained from this research could be used as the foundation for conducting 

quantitative research to test the preliminary findings reached based on qualitiative 

research.  

This research considers only raising brand awareness, market research and new product 

development using social media, while it excludes other things such as calls to action, 

sales and other factors, which warrant further research.  
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Appendix A. 

Interview Protocol.  

Basic information: 

 

1. Nafn: 

2. Staða:  

3. Starfstími innan fyrirtækis: 

4. Önnur reynsla:  

5. Ef já, hversu lengi? 

 

Instructions for interviewer to follow: 

For the interviews it is important that I dress accordingly, in a similar manner that I can 

expect people that I am interviewing to be dressed. 

I will show up to the place of the interview in time and will report to the waiting area 

approximately 5 minutes beforehand. 

If possible I will try to conduct interviews in similar settings or atmosphere. For this 

research I will try to meet the interviewee in a setting that is comfortable to him inside 

his own company if possible. 

Spyrja hvaða viðhorf þeir hafa við nafnabirtingu fyrirtækis og fleira. 

Maximum length of each interview may not surpass 1 hour. 

The companies researched will be B2C companies, a total of 8 companies with 2 

separate respondents when possible. 

6. Umhverfi / staðsetning: 

Opening statement ahead of Interview: 

Ég vill byrja á að þakka þér kærlega fyrir að gefa þér tíma til að setjast niður með mér í 

dag. 
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Ég heiti Helgi Magnússon, ástæða þess að við erum hér í dag er sú að ég vill tala við þig 

um þína reynslu af að nota samfélagsmiðla í starfsemi fyrirtækis þíns. Ég er sérstaklega 

áhugasamur að kynnast því hversu áhrifaríkir samfélagsmiðlar eru með tilliti til 

markaðsstarfs og nýsköpunar.  

Viðtalið sjálft ætti ekki að taka meira en sem nemur einni klukkustund. Með þínu leyfi 

mun ég taka upp það sem okkur fer á milli svo ég missi ekki af mikilvægum punktum 

og geti einbeitt mér að fullu að því sem þú segir hér í dag. Ég bið þig því að tala skýrt 

og greinilega svo allt náist á upptökuna. Allt það sem okkur fer á milli hér í dag er 

bundið ströngum trúnaði og þú getur því treyst því að ekkert sem sagt er hér í dag fari 

lengra. Allar upplýsingar sem rata í ritgerðina eru nafnlausar. 

Interview question: 

Interview question – an ice-breaker followed by four or five questions that are often the 

subquestions in a qualitative research plan followed by some concluding statement or a 

question. 

7. Getur þú sagt mér upp og ofan af sjálfum þér, hvaðan kemur þú og hvernig 

komstu á þann stað sem þú ert í dag? 

Probing questions: 

8. Hvaða kosti sérð þú fyrir fyrirtækið við að nota samfélagsmiðla í stað 

hefðbundinna leiða? Hvaða ókosti? 

9. Hvernig myndir þú lýsa hinum dæmigerða viðskiptavin?  

10. Notast fyrirtæki þitt við samfélagsmiðla á einhvern hátt? Ef já, hvernig? 

11. Notar fyrirtækið þitt fleiri en eitt platform á social media og hver er munurinn? 

12. Notið þið social media fyrir vörumerkjavitund og þá hvernig og hvað teljið þið 

að þið séuð að fá út úr því? 

13. Notið þið social media fyrir vöruþróun/þjónustuþróun og þá hvernig og hvað 

teljið þið að þið séuð að fá út úr því?  

14. Notið þið social media fyrir markaðsrannsóknir og þá hvernig og hvað teljið þið 

að þið séuð að fá út úr því? 

15. Telur þú að fyrirtækið sé að fá meira eða minna út úr því að nota 

samfélagsmiðlana? 
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Thank you statement at the end: 

Mig langar að þakka þér kærlega fyrir að gefa þér tíma til að setjast niður með mér og 

veita mér innsýn í fyritækið þitt.  Þetta kemur til með að hjálpa mér mjög mikið við 

vinnslu rannsóknarinnar. 

Er eitthvað í endann sem þú myndir vilja bæta við? 

Ef þú vilt þá get ég sent þér eintak af viðtalinu þegar ég hef lokið við að greina það, sem 

og rannsóknina sjálfa þegar henni er lokið? 
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Appendix B 

E-mail sent to respondents 

Kæri viðtakandi. 

Ég heiti Helgi Magnússon og er um þessar mundir að skrifa meistaraverkefni mitt í 

Markaðsfræðum við Háskólann í Reykjavík.  

Verkefnið ber vinnuheitið “The effectiveness of social media in raising brand 

awareness, market research and in new product development.  

Í því felst að safna efni með viðtölum við markaðsstjóra íslenskra fyrirtækja.  

Ég var því að velta því fyrir mér hvort ég gæti platað þig til að setjast niður með mér í 

létt spjall um fyrirtækið og markaðsstarfið. 

 Það ætti ekki að taka lengri tíma en eina klukkustund. 

 

 

 

Kær kveðja, 

Helgi Magnússon 

Tel. 772-5115 
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Appendix C 

Tables derived from codes and interview questions 

Results for Probing Question 1. 

In your opinion, what advantages do social media hold over traditional media? 

CCEP 
Benefits: That social media are on foreign platforms and give us a 
way around legislation. Two-way communication. Brings us closer 
to consumers. Instant feedback on advertising. 

Dominos 

Benefits: Low-cost and effective in reaching a large group of people.  
Brings the company closer to customers. Accuracy in statistics. 

Flaws: Very time consuming. Ever changing formats on Facebook. 
Less and less creative freedom on Facebook. You have to know the 
platforms you are using so that you do know who you are talking to. 
Have to be alert 24/7 and ready to take control of issues. 

Húrra 
Reykjavík 

Benefits: Low-cost. Targeting capabilities. 

Flaws: Very time-consuming. Can damage the brand if you are not 
careful.  People have to be aware of what they are doing and know 
how to use each platform. 

Icepharma 

Benefits: Low-cost. Speediness in getting a message out to thousands 
of people at the click of a button. Easy to reach people. 

Flaws: You have to boost everything (pay) to get through to your 
target group. You have to allocate an employee full time.  

Nova 

Benefits: More accurate targeting. Better use of budget since you pay 
for what hits the target. Clever way of targeting groups you would 
maybe not reach otherwise. Service wise you can do everything you 
need on social media. Brings us closer to the customer. Word of 
mouth spreads faster than in the real world. 

Flaws: None except you have to be available or accessible in order to 
answer for things that might come up like complaints. Otherwise it 
could hurt you.   

Nói Siríus 

Benefits: Easy to reach many people at the same time. The consumer 
gets to choose whether he watches or not, for his amusement – more 
willingness to interact and more positivity towards the brand in turn.  

Enables company to become persona by creating a persona for the 
company and to develop its own tone of voice.  

Taramar Benefits: Low-cost. Great supporting tool to other marketing efforts.  
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Flaws: Not a great standalone tool, has to be complemented by other 
media. Low conversion rate. Not ideal for all businesses.  

 

Results for Probing Question 2. 

How would you describe your target customer? 

CCEP We have so many different target customer for each brand. 

Dominos Woman, aged 25-35. Almost 50/50% sex ratio nonetheless. 

Húrra 
Reykjavík 

For our men store we have four different groups. Age 25-55.  

Icepharma Our target customer is a 20 year old woman who works at a gym and 
goes to school as well.  

Nova 
Young couples who are buying their first apartment and maybe rent it out 
via Airbnb on the side. They also are participants in social media and in 
pop-culture. They like to have access to the internet at all times. 

Nói Siríus Our target customer is a woman aged 30-60 who does all the grocery 
shopping for her home. 

Taramar Our typical customer is a woman, aged 35-65 that is financially secure 
and has sufficient income to accommodate her spending.  

 

Results for Probing Question 3. 

Does your company utilize social media for marketing purposes? If yes, in what way? 

CCEP Mainly for awareness and to increase people’s willingness to pay – 
branding. 

Dominos 

Service: Communicate with customers.  

Marketing: Advertisements. Announcements. Brand awareness for 
new product launch. To enhance our brand with product placement.  

Húrra 
Reykjavík 

Marketing: Brand awareness. All advertisements and brand building.  

Service: All inquiries are handled online and much of 
communication with customers as well.  

Icepharma Promoting products, announce new arrivals and what products to 
expect. To promote and introduce sponsored athletes and artists.  
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Nova 
Everything we do in marketing is for social media. We use video a 
lot and the bulk of our marketing material is produced for social 
media. 

Nói Siríus For brand awareness, especially for new products but also to remind 
customers that we are here and we stay top of their mind. 

Taramar 

Marketing: To raise awareness and to plant information about our 
products with people. Education about our cleanliness and enhanced 
benefits.  

Service: To communicate with customers and answer their questions.  

 

Results for Probing Question 4. 

Does your company use more than one platform? What is the difference? 

CCEP 

Mainly Facebook and Instagram. Sometimes Twitter. Have uploaded 
on YouTube but that is minimal. Not much difference between 
Facebook and Instagram. Same photos but some variations in text. 

Communications with customers are only on Facebook.  

Dominos 

The main difference in utilization lies in the nature of each platform. 
We use Facebook, Instagram and Twitter. Facebook is our most sales 
driven media. We use it for side-ads, when looking for employees or 
whatever information we need to come across. Twitter, we use to be 
witty and clever. Instagram is mainly used for posting pictures – food 
porn. We then like to correlate campaigns on Facebook and 
Instagram. 

Húrra 
Reykjavík 

We use four platforms. Instagram is most valuable for brand 
building. Facebook is insanely important although many people think 
it is old and outdated. Facebook, we use mostly for advertising. It 
enables us to target exactly the groups we want. Snapchat is our main 
direct marketing tool alongside Instagram stories. Twitter is then 
used for sharing the best bits of all other platforms but we do not 
make material directly for Twitter.  

Icepharma 

We use three platforms. Our biggest platform is Instagram which we 
use to post pictures of products which then directs people to our 
store. Instastory and Snapchat we use similarly, we post pictures of 
new products and arriving products. Great tool for letting people 
know when new products have arrived. Facebook we mainly use like 
Instagram for photos and to communicate with customers. 

Nova 
We operate on many different platforms. Video is now our main 
method of communication and we upload onto Instagram stories, 
Snapchat, Facebook, Vimeo and YouTube. Additionally, we 



	

	 66	

communicate with customers through Facebook, Twitter, Facebook 
Messenger and Twitter direct. Furthermore, we use LinkedIn for 
B2B news. 

Nói Siríus 

Today we mainly operate on two platforms, Facebook and Instagram. 
We occasionally use Snapchat in co-operation with Ghostlamp. We 
think that Snapchat is a tough platform to operate in our case because 
you are literally handing your brand over to another person on his 
own profile and you have little control over how he displays your 
brand to his audience. Facebook, we mainly use for awareness and 
new product advertisements as well as conversations with customers. 
Instagram is kind of new for us and we have not yet decided what we 
will do with it.   

Taramar 

Taramar operates two platforms at the moment, Facebook and 
Instagram. Before I started working here they were using Twitter but 
I decided to put Twitter to rest for the time being. We are currently 
thinking about resurrecting our Twitter account but only in regard to 
our foreign markets. . I guess to simplify things we use Instagram to 
build a certain image, to see where our brand stands compared to 
others and to help us make people associate our brand with the things 
we want them to associate us with. Facebook on the other hand is a 
media we use more for written messages and information and of 
course two-way communication tool with customers. 

 

Results for Probing Question 5. 

Does your company use social media for brand awareness? If yes, how and what are 

you gaining from it? 

CCEP 

Social media have helped us greatly since they came into play in 
raising brand awareness on alcoholic drinks since it was virtually 
impossible to advertise them in the media. Social media matter a 
great deal to us as we have to rely on them to build awareness on 
alcoholic beverages, especially those who do not have “Light” 
versions. 

Dominos 

We practically have like 100% brand awareness in Iceland and we 
got to that point before social media were such a big part of the 
marketing mix. However, we do use social media for brand 
awareness, mainly to maintain it and they have proved very 
sufficient in doing so. But in the case of brand awareness I think that 
cross-media marketing is the best choice as well as other factors like 
sponsoring events and selling pizza at international sport events. 
There are so many factors at play and not only social media. 
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Húrra Reykjavík 

With the help of social media, we for example single handedly 
created a sneaker culture in Iceland. Never before had anyone ever 
given it even the slightest thought to stay up all night in front of a 
clothing store, waiting for shoes. But we did that with the help of 
social media and of course by being able to provide these premium 
versions of sneakers. What this has done is people now love posting 
pictures of their sneakers. It has at least created a lot of buzz on 
social media in favor of the store. This buzz has even made its way 
abroad and we have been featured in style magazines. 

Lately we have also cast our eyes abroad and towards tourists and 
have seen great results in those parts. With social media, we can for 
example target specific age groups of people traveling in Iceland or 
in any country of the world for that matter. We have therefore seen a 
great increase in sales to tourists and also to foreigners located 
abroad. It is therefore no secret that Húrra Reykjavík reached this 
pedestal in big parts because of social media. 

Icepharma 

For Nike and Speedo, we do not necessarily focus on raising the 
awareness on our brands because most people know them already. 
Still, we use social media to maintain this awareness and to tell 
people when new products have arrived. For that purpose, it has 
proven very resourceful and people respond very well to it. On the 
other hand, for Converse we feel that we could do with a bit more 
awareness. Converse is an old brand, mainly known for its Chuck 
Taylor shoes, we however want to make it more fashionable and 
want to raise awareness on other kinds of Converse shoes and 
apparel. In order to do that we have been using events where we give 
away sneakers in high schools and also with social influencers 
online. We feel that it has given us some result but maybe not what 
we were hoping for in terms of sales. 

Nova 

Raising brand awareness through social media is our biggest concern 
and has been the key to our brand building since we emphasize our 
marketing efforts on social media and they have been very effective 
in my opinion. 

Nói Siríus 

It largely depends on what product you want to promote. The 
younger generation is generally more responsive towards those 
efforts. Generally, I begin by planting something on social media to 
spark curiosity before going over to other media platforms because 
social media is very effective in creating word of mouth. We use 
social media for brand awareness but more in a way to remind 
people that we are there and maybe getting in front of our 
competitors when people think about cookie baking for Christmas. 
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Taramar 

Social media is the new kind of “Word of mouth”.  What I am 
getting at is that social media are good for planting ideas that need to 
evolve and grow. We use social media mostly for planting ideas 
about our products which helps us raise awareness about the 
products and their uniqueness. As I mentioned earlier social media 
are a good tool to create word of mouth since they get that word of 
mouth out to a much larger population than was possible before. It 
literally has no boundaries. 

 

Results for Probing Question 6. 

Does your company use social media for new product development? If yes, how and 

what are you gaining from it? 

CCEP 

We have not used social media much for that purpose, we have however 
asked for opinions and ideas through social media but just for the fun of 
it. It has mainly been “we are going to make a new summer beer, what 
flavour would you like?” Nothing more formal than that. 

Dominos 

We have used social media to some extent to develop new products yes. 
Some of our most popular products are the fruit of a successful product 
development through our social media. We also listen to tips and 
complaints we get through social media and we alter things based on 
them if we think it makes sense. Using social media for product 
development is something that we enjoy doing and also has given us a 
lot in return. 

Húrra Reykjavík 
No, we have not used social media for that purpose, mainly because we 
do not manufacture our own products. We however have used it to 
refine our service and do better on that front. 

Icepharma 
Because we do not make our own products we have mainly used it to 
make our service better in regard to tips and stuff we get through social 
media. 

Nova None of our income generating products have we developed through 
social media. So I have to say no to that. 

Nói Siríus 

We actively use social media to develop new products. Our Facebook 
page has 72.000 likes and we are unafraid to tap into that well of 
information and opinions when developing new products or thinking 
about re-launching discontinued products. So yes, we definitely use 
social media for that purpose. Both for the development stage and also 
for when we launch the products. All our new products are presented 
online through ads or campaigns before any other media and has given 
us great results. 
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Taramar 

Taramar does not use social media for that purpose. In fact, Icelandic 
companies do far too little of that. The reason for that is unknown as 
companies should be in touch with the consumer every step of the way 
when developing new products. 

However, we do use social media for new product launch to raise 
awareness and that has given us good results. 

 

Results for Probing Question 7. 

Does your company use social media for market research? If yes, how and what are you 

gaining from it? 

CCEP 

I think Icelandic companies in general do little market research, mainly 
because of this micro market that we operate in. So instead of doing 
market research we use the market as a test market. Sometimes this 
process can be cheaper and easier to do than doing an extensive market 
research or as Steve Jobs ones said, “A lot of times, people don't know 
what they want until you show it to them.”. Apple for example do not do 
market research at all. We have access to global sales figures for our 
products and if a product is successful somewhere else we can build on 
that. 

Dominos 

Yes, we do market research. We actively monitor our service and we do 
brand measurements very regularly. However, we outsource most of our 
research to Gallup who measures our social media but we have not yet 
done any measurements or monitoring on social media by ourselves. 
Nevertheless, we have occasionally asked people on social media what 
their favorite pizza is, we do that rather regularly as well. This is in fact 
our only kind of market research on social media which is a way for us 
to see what is popular and what not in form of a survey. Then again, we 
monitor statistics behind each campaign, which is a market research in 
its way. There we can see how many people stopped following us and 
how many people started to follow us. That gives us an idea of what we 
are doing well and what we might do differently.  

Finally, we buy surveys from Gallup that monitor social media in 
general. They have questions like “Do you follow Dominos on social 
media”, “How much time do you spend on social media”, “Which 
companies do you follow on social media?. 

Húrra Reykjavík 

We have on occasion put out a question on Snapchat or Instagram when 
we are traveling for business. On those occasions, we ask people 
questions like “Do you want this jacket?” or if we are wearing two 
different shoes and ask people to choose “left, or right?”. So yes, we 
have done some market research we might say but maybe not in the 
conventional way I might add. We also have put up albums on our 
Facebook page with all our watches and have asked people what their 
favorite is. When we analyze the data, we can sometime see that 100-
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people commented on this watch but only 2 on some other watch. This 
way we can better control what we stock up on next time around 
because we have a clearer image off what people might want. 

But market research in the typical understanding of the word, no we 
have not. 

Icepharma 
During my interview with respondents from Icepharma they made it 
clear that no market research was being done within the company, nor 
were they outsourcing any market research elsewhere. 

Nova 

We use companies that do our market research for us. However, those 
channels all contain in their own way some sort of research because you 
get instant response in success and reach. We have not directly made a 
project specifically to go into market research in social media but we do 
look at content that tells us how we are doing. We also do general 
market research through a third party but that is solely conventional 
market research. Lastly, Facebook is in its way a great market research 
tool because they are constantly monitoring everything and Facebook 
can actually now tell you if a product will appeal to the masses or not. In 
a way that is a market research tool. 

Nói Siríus 

We do not formal market research by ourselves. Maskína has done all 
that for us but nothing on social media. We have of course done 
something like asking people what they think but nothing probing like 
“Why do you like this product”. As I mentioned earlier Maskína does all 
our research and that has helped us greatly but nothing methodically 
through social media. 

Taramar No, we don´t do any market research on social media.  

 

Results for Probing Question 8. 

Do you believe your company is gaining or losing by using social media? 

CCEP 

Social media has helped us a lot because we have used them in the right 
way for our company. Nevertheless, you have to be ready to commit 
sufficient funds and time for them to work. Otherwise they can harm 
your brand, especially is you do not handle complaints the right way. 

Dominos 

It depends on the business you are in. In our line of business, social 
media can help a lot if you do it right. And that is a big IF. You have to 
be aware of what you are doing so that it does not harm the brand or the 
product. In our case we are gaining more with social media and I can’t 
imagine how we would not use them. They are a huge and vital part of 
our marketing. 

Húrra Reykjavík We are gaining a lot by using social media. However, you have to be 
willing to allocate at least half an employee to handle your social media. 
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If you are unwilling to make that investment you will lose at least that 
money in lost sales and if you are not available online you can lose even 
more and hurt your brand. 

Icepharma 
There is no question about it, we are gaining a lot by using social media. 
If we did not have social media I would have to use other media that are 
far more expensive and that would make my budget far less effective. 

Nova 

If there is one influential factor I would point out in our success it would 
be social media. Social media and the huge rise in internet usage and 
everyone having access to everything through their phones is a direct 
causative for where we are today 

Nói Siríus I would say that we are gaining far more.  

Taramar 
We are gaining a lot because I doubt that I would be able to reach as 
many people otherwise since my budget does not allow me to advertise 
in other media at the moment. 
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Appendix D 

Transcripts of interviews 
 

Transscript of interview with CCEP 
 

Áki:  Ég er að sjá um áfengar vörur hjá okkur. Þetta skiptist semsagt í tvennt 
hérna í fyrirtækinu, áfengar vörur og óáfengar vörur.  
Það er munur þar á því eins og þú veist er bara frekar erfitt að auglýsa 
áfengi hér á landi.  
Ólöglegt basically nema þú getur alltaf auglýst léttöl og þannig, en það þarf 
þá að vera til sem léttöl nema þá að þú getur nýtt alltaf eins og 
samfélagsmiðla eða Internetið sem er á erlendu domain basically. 
Þannig við getum alltaf gert nokkurn veginn það sem við viljum á 
samfélagsmiðlum eins og FB og samfélagsmiðlar skipta okkur máli og við 
notum þá fyrst og fremst í eitthvað awareness á eins og áfengum drykkjum. 
Og við erum að reyna að gera þannig að við séum að styrkja og viðhalda 
samskiptum við viðskiptavinina okkar og jafnvel að recruita nýja 
viðskiptavini.  
Gallinn við þetta eins og hjá okkur að við getum ekki dregið neitt niður að 
sölu. Það má ekki vera neitt call to action, við megum til dæmis ekki vera 
með auglýsingu um flottan bjór á FB og svo bara lendingarsíða þar sem þú 
ert að kaupa hann hjá ÁTVR eða eitthvað þannig skilur þú? 
Það má ekki gera neitt slíkt. 

 
Þannig við erum bara að vinna í svona eins og ég segi awareness. Fyrst og 
fremst að styrkja og viðhalda sambandi við okkar kúnnahóp og vonandi að 
ná í nýja. 
Við erum að gera margt í þessu í dag, við erum að reyna að kynna nýjar 
vörur þegar þær koma og sérstaklega vörur sem eru ekki til í einhverju 
léttölsformi, þar sem það er bannað að auglýsa þá með öðrum hætti notum 
við vefmiðla mjög mikið. 
Allt frá í að sýna basic einhverjar, segjum tilbúið ímyndar efni að utan eða 
búum til okkar eigið efni þar sem við kennum fólki hvernig á að nota vöruna, 
kennum fólki á að gera eitthvað slíkt. Höfum gert mikið af þannig, tasting 
videoum og uppskriftum og eitthvað slíkt. 
Já, alls konar svoleiðis hluti. 

 
Helgi: Hvaða kosti sérð þú við samfélagsmiðla framyfir hina hefðbundnu miðla, og

 helgast það kannski mest útaf þessum höftum frá ríkinu? 
 
Áki: Fyrir áfengi þá er það fyrst og fremst það já. 

Íslenskir miðlar eru bara út þegar kemur að þessum miðlum. En þetta er 
ekki bara one way, þetta er two-way dialogue við viðskiptavini. 
Við fáum fyrirspurnir og feedback og allt þetta sem er náttúrulega geggjað 
sko. Við getum kastað einhverju í loftið og fengið feedback. 
Það væri gaman að nýta þetta í vöruþróun eða eitthvað þannig, við höfum 
ekki gert mikið af því en við höfum kallað eftir einhverjum hugmyndum og 
þannig. 
Svo líka bara, hraðinn í þessu, þarft að vera svolítið quick að koma með  
Sem að hjálpar okkur að fara í (heyrist illa...) fara í stórar productionir.... 

 
Helgi: Þannig þið notið samfélagsmiðla mest í awareness og hugsanlega eitthvað í 

rannsóknir á því hvað fólki finnst um ákveðnar vörur? 
 
Áki:  Klárlega, awareness já, kenna fólki hvernig á að nota vörur. Reyna að hjálpa 

fólki að fá hugmyndir. Auðvitað viljum við að awareness og allt það að koma 
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vörunni í andlitið á fólki þannig að það vilji borga premium verð fyrir vöruna 
líka.  
Við erum með mjög svona flott eins og í sterkara áfenginu hjá okkur 
Hendricks Gin og Reyka Vodkann sem eru premium vörur og þær eru 
verðlagðar þannig hjá ÁTVR líka og við þurfum að reyna að réttlæta það af 
hverju þær eru svona dýrar. 
Þetta gamla góða "increae willingness to pay" við erum svolítið að vinna með 
það þannig við þurfum að vera með efnið sem styður við það að þetta séu 
premium vörur. Til að viðhalda þeirri ímynd. 
Þannig að já eins og ég segi við reynum að tikka í öll þau box. 

 
Svo er María tiltölulega nýbyrjuð hjá okkur og hún hefur verið að halda utan 
um samfélagsmiðlana hjá okkur. 

 
María: Já ég er semsgat bara í því, í digital. Ég myndi halda að þetta væri mest 

megnis bara brand awareness þar sem við getum ekki mælt neitt annað. 
Og síðan fórum við frekar vel í þetta, það er komin bara ímyynd fyrir þessi 
vörumerki eins og til dæmis Viking bjórinn og við erum búin að stúdera 
hvenær fólk er að fara inn á þessar síður, hvenær er viðeigandi að pósta 
efni, hvenær vill fólk vita af bjórum. 
Og fá upplýsingar og síðan er mjög sniðugt held ég að nota influencara til að 
tala fyrir hönd vörumerkisins og minna á að þetta sé í raun og veru bara, 
samþykkt og sé svona að skapa enn meiri undirliggjandi vöruáminningu og 
það held ég að sé mjög mikilvægt í áfenginu og það sama gildir með 
gosdrykki. 
Um að gera að nota influencara því auðvitað eru vörumerkin okkar mjög 
sterk og við reynum að setja fullt af efni en það er ekki með sama tón og 
einhver influencer og þá erum við að tala um allar tegundir af influencerum, 
stóra og minni. 

 
Helgi: Mælið þið árangur af þessum aðgerðum markvisst og þið sjáið árangur af 

samfélagsmiðlum? 
 
María: Já og það skiptir mjög miklu máli að þú sért að fylgjast með hvaða efni er 

að fá mikið engagement til þess að þú sért með relevant content því það 
breytist líka mjög mikið og reglulega.  
Eins og núna eru komin miklu meiri vídjó og öðruvísi og persónulegri myndir 
og það skiptir líka miklu máli að við séum up to date og ekki bara með 
stöðluðu vörumyndirnar en þar spilar líka hlutverk að taka inn influencera 
því þeir taka persónulegri myndir sem við getum haldið áfram að nota. 
Annars er ég að nota bara tól í að skoða hvað er að virka hverju sinni og þau 
gefa mér einkunn hvað er að fá mest engagement og hvort eitthvað sé ekki 
nægilega mikið eða eitthvað þannig og ég þarf þá að vakta ekki bara 
íslensku heldur erlendu líka. 
OG við erum bara eins og allir hinir þó við séum stundum mjög framarllega í 
hinu og þessu þá erum við samt líka alveg að elta hjarðhegðun þannig að 
um leið og eitthvað byrjar að tikka í Ameríku þá er það komið hingað eftir 
smástund. 

 
Helgi: Þið hafið notast við prdduct placement eins og með Reyka vodka. 
 
Áki: Já við erum oft með þannig, allt frá mjög litlu eins og við höfum unnið með 

Nútímanum, þegar strákar frá honum eru að grilla og svona þá er oft bjór í 
bakgrunni og svona sem er bara product placement á nett gráu svæði en 
það sleppur alveg. 

 
Helgi: Já maður verður að vinna með það sem maður má og hefur. 
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Áki:  Jájá við erum alltaf mjög strict með þetta, erum alltaf lögleg og erum með 
strngar reglur með hvaða aldurshópa við viljum tala við. 
Það til dæmis má alls ekki auglýsa neitt eins og áfengi þar sem fólk undir 
lögaldri er og líka bara með gosdrykkina má ekkert fara undir 12 ára aldur. 

 
Þannig ef þú værir með influencer sem væri með markhóp undir 12 ára 
myndum við algjörlega sneiða hjá honum. 

 
Helgi: Hvernig mynduð þið lýsa hinum dæmigerða viðskiptavin? 
 

Það er ekki hægt... 
 
María: Það var ein fyrsta spurning sem ég pældi í þegar ég byrjaði hér, hvort við 

ættum bara að vera með eina FB síðu fyrir allt eða hvort við ættum að vera 
með margar fyrir mismunandi brönd og mér fannst það eiga að vera margar 
fyrir mismunandi brönd af því að þú ert með mismunandi viðskiptvavini og 
mismunandi reglur og mismunandi gæði á contenti. 
Content erlendis frá og eitthvað svona þannig við erum með mismunandi 
viðskiptavin eftir mismunandi vörum þó það geti náttúrulega eitthvað 
krossast á, auðvitað getur þú drukkið á sama degi, kók, sódavatn, kaffi og 
svo bjór um kvöldið. 

 
Áki:  Það er mikill munur á Thule og Einstök og Viking... það er mismunandi tone 

of voice á milli þeirra allra. 
Thule kannski leyfir sér meira að vera skemmtilegi vefurinn meðan hinir eru 
meira alvarlegir það er bara svo ólíkt.  

 
Og svo erum við með stór alþjóðleg vörumerki sem eru bara mjög ströng á 
efni sem kemur að utan og allt það en við eigum Íslensku bröndin og við 
getum leikið okkur með þau. Þannig þetta er bara mjög, mjög ólíkt.  

 
Helgi: Næsta spurning hjá mér var "Notast fyrirtæki þitt við samfélagsmiðla á 

einhvern hátt og þá hvernig"... við erum kannski búin að svara því 
mestmegnis með brand awareness. 

 
Áki:  Jájá brand awareness og allt það, fá hugmyndir, miðla hugmyndum, 

increase willingness to pay klárlega. 
 
María:  En við erum samt ekki enn eitt fyrirtækið sem eru bara á öllum 

samfélagsmiðlum því það eru allir á þessum 4-5 miðlum. Við erum meira að 
velja okkur þá miðla þar sem við eigum virkilega heima og erum þá frekar 
tilbúin til að borga einhverjum fyrir að deila efni á miðli eins og til dæmis SC 
sem er bara betri í því en ef við værum þar inni. 

 
Helgi: Þá kem ég einmitt inn á það. "Hvaða platform eruð þið að nota og hver er 

munurinn á milli"? 
 
María: Við erum að nota IG og FB og svo eitthvað Twitter en meira höfum við ekki 

verið að nota.  
Auðvitað fylgjumst við með hvað er í gangi og hvaða öpp eru vinsæl og 
svona. Við höfum eitthvað sett inn á Youtube en eins og SC höfum við ekki 
fundið þörf fyrir að nota. 
Þetta náttúrulega getur breyst en mér hefur fundið sniðugara að nota 
tildæmis influencera í því vegna þess að þeir eru bara með betri tón. 

 
Helgi: Á móti kemur að SC er að detta svolítið út núna og færast á IG stories. 
 
María:  Já… 
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Helgi: Munurinn þarna á milli, er hann þá bara að FB er verið að nota fyrir fræðslu 

og kennslu og svona, kannski meira að tala til fólks og þá kannski meira á 
IG verið að byggja upp einhverja ímynd? 

 
Áki:  Já en í rauninni bara hvort tveggja. 
 
María: Það er í rauninni sko myndirnar eru svipaðar sem fara á FB og IG, það er 

kannski aðallega bara textinn sem breytist og svo sumar myndir sem þú 
mátt frekar setja á IG því það er mynda platform og við notum kannski FB 
meira í fræðslu en samt ekki rosa mikið samt.  
Við reynum að vera sem duglegust að pósta í hverri viku en við erum ekkert 
með einn dag í hverri viku sem er eitthvað fræðsludagur, það er bara 
tilfallandi og við gerum það svolítið eftir hendinni. En ég er samt á því að 
texta sé breytt eftir því hvort hann fer á IG eða FB. 
Þetta er ekki alveg eins því þú hagar þér öðruvísi á FB heldur en á IG, þú ert 
hraðari á IG, textinn skiptir ekki eins miklu máli, það eru bara myndir og 
emoji eða hashtög sem skipa mestu máli. 

 
Helgi: Margir sem ég tala við nefna að eins og á FB sé orðið minna tjáningarfrelsi á 

póstum. Að það sé búið að niðurnjörfa í eitthvað ákveðið form sem lítið sé 
hægt að fikta í. 

 
María: Nei við höfum nú kannski ekki orðið neitt sérstaklega neitt var við það. 
 
Áki:  Við fáum mjög mikið af feedbacki frá viðskiptavinum með eins og "Ég 

smakkaði þennann bjór og fannst hann geggjaður" og mikið communication í 
gangi. 

 
Helgi: Eruð þið með sér deild sem sér um að svara svona póstum? 
 
Áki:  Það erum við tvö plús vörumerkjastjóri fyrir viðkomandi vörur sem gerum 

það og þetta er á hvaða tíma sólrhrings sem maður er að svara þessu. 
 
Helgi: Það er væntanlega gríðarlega mikið sem kemur hingað inn af þessu? 
 
Áki:  Já það er slatti. 
 
Helgi: Næsta spurning var hvort þið notið samfélagsmiðla eitthvað fyrri 

markaðsrannsóknir, vörumerkjavitund og vöruþróun? Ég myndi kannski bara 
breyta henni og spyrja "Vitið þig ástæðuna fyrir því hvers vegna íslensk 
fyrirtæki eru ekki að nota samfélagsmiðla fyrir markaðsrannsóknir eins og 
kannski önnur fyrirtæki erlendis"? 

 
Áki:  Það heillast kannski af því að þessi markaður er svo rosalega lítill að það er 

svo rosalega auðvelt fyrir fyrirtæki að prófa vörur. Ég veit að íslensk 
fyrirtæki hafa verið gagnrýnd fyrir það að svona eins og ég man eftir að Nói 
Siríus var að dæla út nýjum nammitegundum... piparkúlur og þannig. 
Þá var bara markaðurinn látinn prófa, vörunni var hent í öll þeirra channel 
og svo var bara prófað. Þetta er svo lítill markaður að þetta er bara hægt, 
brandið kemst alveg upp með það ef varan fær góðar viðtökur þá er það 
bara flott og varan komin í hillur til frambúðar, ef ekki þá bara er hún tekin 
út. 
Þarf ekki beint kannski test market.  
Það sama gerist hjá okkur, segjum að við ætlum að búa til nýjan bjór.  
Maður fer bara í einhvern test fasa þar í gegnum reynslu á sölu hjá ÁTVR. Ef 
varan fúnkerar þar þá fær hún meiri dreifingu, ef ekki þá er henni bara hent 
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út þannig það þarf ekki að fara út í svona vinnu á svona litlum örmarkaði 
sem við erum á. Það ferli er bara í gangi. 
En við höfum alveg kallað eftir einhverjum pælingum og hugmydnum. En 
ekkert nema bara for the fun of it... ef við ætlum að búa til nýjann 
sumarbjór, hvaða bragð viljið þið sjá? Eða eitthvað þannig. En ekkert 
formlegra en það. 

 
Helgi: Í einhverjum tilvikum gæti þá bara verið ódýrara að sleppa 

markaðsrannsóknum því þær kosta náttúrulega tíma og peninga. 
 
Áki:  Já bara eins og Steve Jobs sagði "Markaðurinn veit ekki hvað hann vill fyrr 

en hann fær það" 
Apple er ekki með markaðsrannsóknir. 

 
María: Ég held líka að við séum að fara eftir sölutölum og við svona sjáum hvað er 

að virka því þegar þú ert að spyrja á FB og leyfa fólki að ráða þá er fólkið 
sem svarar kannski ekki vant því að kaupa þessa vöru og hugsar bara út í 
þetta og "Humm já..." en myndi kannski aldrei kaupa vöruna samt sem 
áður. 

 
Þarna ertu líka bara með alla... versus að skoða sölutölur og það sem selst 
og hvað er að virka. 
Við erum líka með aðgang að sölutölum erlendis, ef einhver vara er að 
seljast vel erlendis þá getum við byggt á því. 
Það er í raun ef við ætlum að fara að bera það saman við að henda inn 
kannski FB könnun þá myndi ég frekar taka reliable sölutölur framyfir að 
leyfa markaðnum að ráða. 

 
Áki:  Sammála því, við erum líka bara með mjög góð innri gögn hérna á 

markaðnum hérna heima. Datamál hérna eru í mjög góðum málum. 
 
Helgi: Það er frábært, hef rekið mig á að það er oft ekki þannig hér á landi. 
 
Áki:  Já ég vann síðast hjá Íslandsbanka og gögnin þar voru algjörlega ljósárum á 

eftir gögnunum hér.  
 
Helgi: Konan mín vinnur hjá stóru fyrirtæki hérna á Höfðanum og hún er sölustjóri 

og hún fær varla neinar tölur yfir neitt. 
 
Áki:  Ég get flett upp arðsemi á hálfs líters bjór á ákveðnu veitingahúsi bara á 5 

sekúndum hérna. En gögnin hérna eru rosalega flott. 
Við erum með rosa góðann hugbúnað og utanumhald utan um þau hérna. 
Þetta vöruhús gagna, skiptir miklu máli að gögnin séu í lagi sem eru þarna 
inni og þau eru rétt og góð hérna og það er svona grunnforsenda. 

 
María: Það er líka eins og með samfélagsmiðlana fullt af fyrritækjum sem nota þá 

og vita ekkert hvað gögnin segja, hvað þau eru með í höndunum og vita 
ekki hvort þau eru að standa sig og vita ekki hverjir þeirra vinir eru inni á 
síðunni actually. 
Og eru ekki heldur að fylgjast með... eru kannski komin með 5 kvartanir út 
af einhverju en eru ekkert að skrá það hjá sér eða eitthvað þannig en ég 
myndi segja að það væri allt frekar fínt hérna hjá okkur, við allavega erum 
að fylgjast með því. 

 
Helgi: Já og sumir náttúrulega hlusta ekkert á kvartanir og sumir verða reiðir eins 

og með veitingastaðina hérna um daginn.  
 
Áki:  Ég myndi halda að langflestar kvartanir komi í gegnum samfélagsmiðla 
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Helgi: Já ég held það helgist svolítið af því að fólk er óhræddara við að tjá sig þar 

og það er auðveldara að gera það þar heldur en face to face. 
 
Áki:  Það er líka svo gott aðgengi, þarft ekki að fletta upp símanúmeri og 

whatever. 
 
Helgi: Telur þú að fyrirtækið sé að fá meira eða minna út úr því að nota 

samfélagsmiðla? 
 
María: Ég myndi segja meira því við erum að nýta þá rétt.  
 
Áki:  Þeir skipta okkur mjög miklu máli. 
 
Helgi: Þá kemur kannski önnur spurning út úr því: Ef þú værir að nýta þá rangt 

eins og mörg fyrirtæki sem við höfum séð gera. Sem eru beinlínis kannski 
farin af markaði. Þú ert þá sammála því að ef þú gerir þetta ekki rétt þá geti 
þetta skemmt fyrir? 

 
María: Ég veit það ekki alveg, þú getur alveg gert þetta og haft þetta alveg fínt en 

bara svo lengi sem þú, ég myndi halda að þú skemmir fyrirtækið meir ef þú 
færð kvörtun og tæklar hana illa eða eitthvað þannig. En þú getur alveg 
póstað vitlausum myndum og þannig og verið með einhvern skrýtinn 
karakter og kannski er bara einhver sem fílar það. 
Ég held þú getir alveg gert þetta á mismunandi hátt, þú verður bara að 
accepta það að viðskiptavinurinn má líka tala til þín og þið verðið að eiga 
samtal og í raun verður það að vera opið. En ef þú ætlar að loka á það að 
þetta sé bara þú með skilaboð þá ertu kannski að bíða eftir að sprengjan 
tikki og svona já.... með tímasprengju en það gæti virkað fyrir sum 
fyrirtæki. 
Það er líka svolítið alið upp í okkur að sum fyrirtæki megi það á meðan 
önnur megi það ekki.  

 
Áki:  Já eins og ég segi þá skiptir þetta okkur mjög miklu máli og við erum heppin 

að vera með þannig vörur að fólk hefur áhuga á að fylgjast með þeim og fá 
fréttir og hafa interaction við merkið á meðan eins og ég segi mörg önnur 
fyrirtæki sem eru að glíma við að þau er bara kannski í grunninn óspenandi. 
Þannig það hjálpar okkur. 

 
María: Heyrðu ég þarf að fá að hoppa, gangi þér vel. 

María fer... 
 
Áki:  Eins og ég sagði áðan var ég að vinna í bankageiranum þá voru á tímabili og 

ég veit ekki hvort það sé ennþá sér FB síða fyrir hvert útibú. Það hefur 
enginn áhuga á að fylgjast með einhverju útibúi... Það er bara óáhugavert 
en hérna ertu með fólk sem hefur gaman að fylgjast með fréttum. 
"Það er nýr jólabjór að koma" og tala um að það sé verið að brugga hann og 
þannig og það er spennandi... 

 
Helgi: Ég held þetta sé nokkurn veginn það sem ég vildi ná fram. Þakka þér 

kærlega fyrir að gefa mér tíma og sitjast niður. 
 
Áki:  Minnsta málið, alltaf gaman að hjálpa til. 
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Transscript of interview with Dominos 
 

 
1. Hvaða kosti sérð þú fyrir fyrirtæki við að nota samfélagsmiðla í stað 

hefðbundinna leiða? Hvaða ókosti? 
 
Anna: Þetta er ódýr og effektiv lausn. Hún er ódýr að því leitinu til að semsagt, 

hún kostar alls ekki mikið. Þú getur fengið mikið meira fyrir markaðsfé 
heldur en á hefðbundnum miðlum en á sama tíma kostar hún tíma 
starfsmanna. Þarft að vera með réttan starfsmann sem gefur sér réttan tíma 
til að sinna samfélagsmiðlunum.  
Bæði í svörun og contenti, efnisveitu.  

 
En samfélagsmiðlar eru líka mjög öflugt tól til þess að færa mann nær 
viðskiptavininum, sérstaklga í okkar bransa og það fer allt efitr í hvaða 
bransa þú ert í. En ég hef þá trú að þú eigir ekki að vera á SM bara til að 
vera þar.  

 
Þú átt að vera þar því það hentar fyrirtækinu, þú átt að velja þá SM sem 
henta brandinu þínu en ekki bara hugsa "Hey núna er Pinterest í tísku, við 
skulum fara þangað", þú ert t.d. dekkjaframleiðandi og það kannski bara 
hentar ekki þínu brandi.  
Það sem að mér finnst SM hafa framyfir aðra hefðbundna miðla er eins og 
ég segi þessi nákvæmni í tölfræðilegri nálgun. Ég panta heilsíðuprent eða TV 
spot og ég fæ svona alltaf bara svona sirka, jú það eru einhverjar mælingar 
á bak við þetta en ég fæ svo concrete upplýsingar, svart á hvítu... það voru 
svona margar konur sem sáu auglýsinguna þína, þær voru svona gamlar, 
bjuggu hérna og á endanum ferð það alltaf eftir markmiðum hverjar og 
einnar auglýsingar 
en á endanum voru það 40% sem keyptu það sem þú varst að selja... og við 
fylgjumst mjög grannt með því og við getum tengt sölu og árangur mun 
betur en með hefðbundnum miðlum að mínu mati. 

 
Við mælum mjög grannt hvort, það eru alltaf mismunandi markmið með 
hverri auglýsingu. 
Við erum með auglýsingar þegar við erum að leita að starfsfólki, við erum 
með fyrir þriðjudagstilboð og við erum líka t.d. með skemmtilega efnisveitu 
sem er bara svona áhugavert efni, herferðir eða hvað sem er, þannig við 
mixum þetta mjög mikið. 
Og núna er ég mikið að fókusa á FB því það er langstærsti sm miðillinn en 
það sama gildir með... við erum á þremur miðlum, við erum á Twitter, FB og 
IG. 

 
Og við fylgjumst mjög grannt með tölfræði þar og læri mjög mikið af því, og 
geri mikið af A to B testum á auglýsingum. Erum kannski að auglýsa sama 
hlutinn en prófum að breyta myndinni og textanum og sé svo hvað er að 
virka betur. 

 
Helgi: Eru sérstakir ókostir sem þú sérð? 
 
Anna: Það tekur meiri tíma sem er ókostur fyrir marga og ef þú sinnir þessu ekki 

þá... þú verður að gefa þér tíma sem þýðir að... til dæmis nú er reyndar búið 
að breytast hjá okkur því við notum SM sem þjónustutól og sem markaðstól 
og ef við hofum á Sm sem þjónustutól, áður fyrr var ég að sjá um að svara 
öllum kvörtunum, hvort sem það var skrifað á vegginn eða í message 
og það þýddi bara að það ég var á gamlárskvöld kl. 21 að svara skilaboðum. 
Nú erum við komin með þjónustuver sem sér um þetta alfarið. 
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Þannig að ég myndi segja að helsti gallinn sé tíminn sem fer í þetta, það er 
líka svona creativity gallað.  
FB á það til að breyta hjá sér formötum og annað sem er eitthvað sem 
maður þarf að fylgjast stöðugt með og maður er kannski ósammála þessum 
breytingum stundum. Eins og t.d. þegar maður er að pósta link, einu sinni 
gastu breytt myndinnni en núna er það ekki lengur þannig og svona annað... 
Þannig það er ókostur, ekki mikið frelsi, eins og með vefborða eða þannig þá 
er maður bara með stöðugan ramma og svo verður þú að vera creative með 
hvað þú gerir við þennan ramma. En FB er eitthvað sem er meira að stjórna 
þér... og tjáningafrelsi er minna. 

 
Annar ókostur við SM er eins og með Twitter er að þú þarft að skilja 
miðilinn, það er ekki allra. Þú þarft að taka meiri sénsa en það getur verið 
kostur og ókostur... 

 
3. Hvernig myndir þú lýsa hinum dæmigerða viðskiptavin? 
 
Anna: Góð spurning, það eru nokkrir mismunandi dæmigerðir viðskipavinir sem við 

vinnum með. 
En hinn dæmigerði viðskiptavinur D er aðili sem er myndi ég segja að keyra 
heim um 5 leytið er ekki búinn að ákveða mat og tekur upp appið og pantar, 
eða fer á vefsíðuna og pantar.  
Ástæðan af hverju hann fer inn á vefsíðuna eða appið er að 65% af öllum 
pöntunum okkar fer í gegnum appið eða vefsíðuna og markmið okkar er að 
auka það enn frekar. 
En á sama tíma er dæmigerður viðskiptavinur aðili sem er í skóla og er að 
horfa á value for money, dæmigerður viðskiptavinur er líka 
fjölskyldumanneskja sem vill hugsa líka um value for money og þægindi. 

 
Annar dæmigerður viðskiptavinur líka er vinahópur sem er að hittast og er 
kannski að fara að horfa á leikinn eða halda afmæli eða er með fund... svona 
viðburðatengt eða þannig. 

 
Þannig við erum með nokkra svona mismunandi viðskiptavina mengi og 
eigum í mismunandi samskiptum við þau mengi en ég myndi segja að 
dæmigerður viðskiptavinur Dominos er kvenmaður á aldrinum 25-35, 
eitthvað þannig. En við erum með svona næstum 50/50 eða 49/51 í 
kynjahlutfalli. 

 
En vegna þess að það er 51% þá segi ég kvenmaður því það er stærra 
hlutfallið... og við sjáum það að konur eru oft ákvörðunarvaldur á því hvað 
skal vera í matinn. Og þá er það þægindi, þjónusta og gæði sem spila oft inn 
í og við tikkum bara oft í að flestu leyti í þau box. 

 
Helgi: Og væntanlega eins og á þriðjudögum þá tikkið þið í verðboxin líka? 
 
Anna: Já þá tikkum við í verðboxin og við höfðum meira til einstaklina þá því 

þannig er varan. Það er klárlega value for money sem tikkar inn þar sko... 
það er engin spurniing og það var markmiðið allan tímann. 

 
4. Næstum því búin að svara þessu en kannski hægt að kafa aðeins dýpra ofan 

í... Notast fyrirtæki þitt við samfélagsmiðla á einhvern hátt? Ef já, hvernig? 
 
Anna: Við notum Sm bæði sem þjónustutæki og markaðstæki.  

Þjónustutæki til að svara og heyra í viðksiptavinum okkar bæði þegar betur 
má fara, ábendingar, styrktarbeiðnir og hvaðeins. Við fáum alls konar þar 
inn. 
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Svo notum við þá sem markaðstól, auglýsingar, tilkynningar, brand 
awareness og hvaðeina. Og notum þá líka í open minded... eins og við erum 
að styrkja samfélagsmiðla síðu sem heitir Miðjan, þeir eru alltaf með logoið 
okkar og þeir eru bara á samfélagsmiðlum, bara á FB og IG og þá koma þeir 
með vöruna okkar í svona product placement. 
 

Helgi: Hvaða aðra miðla notið þið í markaðssetningu? 
 
Anna: Við erum mikið í krossmiðlun, sem þýðir að við látum alla miðla vinna 

svolítið saman. Helstu miðlar fyrir utan samfélagsmiðla... og 
samfélagsmiðlar eru ekki stærstir hjá okkur, ekki þú veist hvað budget 
varðar. 
Hvað birtingar varðar eru þeir stærstir en þar sem þeir eru svo ódýrir þá 
verða þeir svo lítill biti af kökunni. 
En það er helst... við erum einn af 4 aðal styrtkaraðilum Enska Boltans á 
Stöð 2 Sport og það felur í sér miklar sjónvarpsbirtingar þannig við erum 
mikið í Tv og mikið á sportinu á Stöð 2, vefborðar eru næst stærstir hjá 
okkur. Útvarp, prent, umhverfismiðlar, tímarit og annað. Skjáir í 
Kringlunni... það er eiginlega enginn miðill sem við notum ekki og við erum 
bara svolítið þannig brand. 

 
Helgi: Hvaða miðill er að skila mestu svona í bottom line? 
 
Anna: Það er erfitt að segja til um það. Við erum með concrete upplýsingar um alla 

vefmiðlana okkar og maður sér hvernig það endar í kaupum. En á sama tíma 
er það þannig að einhver getur séð vefborða hjá okkur, ekki smellt á hann 
en séð hann og farið í undir meðvitund og það leiðir til kaupa seinna og það 
sama á við um útvarps auglýsingar og annað. 
Það er erfitt að meta það og ég vill meina að blanda af öllum þessum 
miðlum saman, mismundani skilaboð á mismunandi tíma skili sér í einhverja 
lokaniðurstöðu en eins og ég segi eru SM mest concrete og vefmiðlar sem 
skilar sér í sölu til okkar. Þannig það er svona myndi ég segja blanda af 
öllum þessum miðlum og langtíma ímyndar vinna hjá okkur sé það sem 
skilar sér. 
Eða blanda af öllum miðlum en vefmiðlar og SM eru gagnlegasta tólið til að 
mæla og gefur vísbendingu um hversu sterk herferðin er... 

 
Helgi: Ein spurning sem ég er nýbúinn að setja inn. Hvar er markaðsdeildin í 

skipuriti fyrirtækisins? Er hún tengd fjármáladeild eða hvað? 
 
Anna: Hún samanstendur af mér og einum manni öðrum sem sér um þróun á 

vefmálum, kerfismálum og annað. Greiningar og fleira. 
Við erum undir framkvæmdastjóra og aðstoðarframkvæmdastjóra sem er 
titill sem er nýr í fyrirtækinu, frá í september.  
Ég reporta beint til framkvæmdastjóra og aðstoðar núna... 

 
5. Eins og fram hefur komið notið þið helst 3 platform. FB, IG og Twitter. Hver 

er svona meginmundurinn á milli? 
 
Anna: Munurinn liggur helst í eðli miðlanna og hvar þeir bjóða upp á. 

Twitter notum við mest fyrir... við tökum mesta sénsa þar. Við erum limituð 
við 140 stafabil, var verið að breyta því reyndar í gær og var veirð að 
tvöfalda. Við erum limituð semsagt við stafabilin og lengi var það þannig að 
ef þú settir inn mynd minnkaði stafabilið á móti þannig að þá þurftir þú að 
vera meira clever og sniðugur... við erum minna að selja og meira að varpa 
skemmtilegu ljósi á fyrirtækið sjálft, á vöruna og pizzu bara yfir höfuð. 
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Á FB erum við meira að selja eða meira söludrifin, erum eins og ég sagði 
áðan hvort sem við erum með hliðarauglýsingar, erum að auglýsa eftir 
starfsfólki, erum með þriðjudagstilboð eða hvað sem er. Síðan notum við 
líka bara svona fyrir efni og efnisveitu ásamt því að heyra í viðskiptavinum 
okkar.  
IG notum við meira við vörumyndir og svona "food porn" 
IG - Food Porn 
FB - Allt í rauninni 
Twitter - Skemmtun, fyndni og að sjálfsögðu svörum við þar líka og notum 
það líka sem þjónustutól. Mun meira en IG 
IG notum við bara fyrir myndir og við samkeyrum stundum herferðir á FB og 
IG saman. 

 
Helgi: Þannig að FB er getum við sagt meira samskiptatól við kúnna, meiri 

samræður á milli á meðan á IG er meira image building og Twitter á 
einhvern hátt líka en samt tengist í sama farveg og FB? 

 
Anna: Ég myndir segja að Twitter væri 80% image building og 20% þjónustutól en 

það er bara vegna fjölda þeirra sem eru þar inni og hafa samband við okkur 
þar. 

 
IG eiginlega 0% þjónustutól en það er bara vegna þess að það kemur ekkert 
þar inn, ekki vegna þess að við erum ekki að svara. 

 
Og FB er 50/50 

 
Helgi: Twitter kemur mér á óvart því það eru ekki mörg fyrirtæki þar á Íslandi og 

margir virðast halda að Íslendingar séu ekki búnir að taka það almennilega í 
sátt 

 
Anna: Twitter er mjög furðulegt samfélag, það er mjög lítið en mjög hávært 

samfélag. Og það er alls ekki allra að vera þar en við höfum náð góðum 
árangri þar inni og og ég hef verið boðuð í viðtöl og haldið fyrirlestra um 
Twitter notkun þannig eitthvað erum við að gera rétt. 
Þannig það er bara skemmtilegt. 

 
6. Notið þið social media fyrir markaðsrannsóknir fyrir vörurnar ykkar eða gerið 

þið einhverjar markaðsrannsóknir? 
 
Anna: Við gerum markaðsrannsóknir. Við mælum þjónustu og erum reglulega með 

vörumerkjamælingar. 
Við kaupum og mælum hjá Gallup samfélagsmiðla en við erum ekki búin að 
taka mælingar á samfélagsmiðlum. Ekki nema bara með óformlegum hætti 
eins og hver er uppáhalds pizzan þín í status og við gerum það reglulega. 
Það er þá kannski einhver leikur og við að reyna að fá fólk til þess að taka 
þátt. 
Við höfum ekki notað SM þannig, ekki nema í efnislegum tilgangi sem er 
auðvitað líka bara leið fyrir okkur að sjá hvað er vinsælast.  Og er þannig 
einhvers konar könnun. 
Og svo skoðum við aðallega bara tölfræðian á bakvið semsagt hverja og 
eina herferð og það er svona markaðsrannsókn út af fyrir sig því þar getum 
við séð OK svona margir hættu að followa okkur eftir þetta tímabil, svona 
mrgir bættust við og það gefur líka einhverja svona vísbendingu um það 
sem maðru gerir vel eða illa. 

 
Helgi: Já þið fylgist með semsagt hversu margir fylgjast með ykkur á hverjum 

tíma? 
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Anna: Já og hversu margir fylgjast með okkur og hafa keypt og ekki keypt og 
annað. 

 
Síðan kaupum við semsagt kannanir sem koma frá Gallup sem er verið að 
mæla samfélagsmiðla, fylgistu með fyrirtækinu á SM, hvað eyðiru miklum 
tíma á SM, hvaða fyrirtækjum fylgsitu með á SM og annað.  

 
Helgi: Þannig að markaðsrannsóknirnar eru aðkeytpar að mestu leyti þannig séð 

fyrir utan ykkar mælingar á followerum og þannig, og kauphegðun? 
 
Anna: Já en það er ekki þar með sagt að við viljum það ekki, það bara hefur ekki 

komið til þess ennþá. 
 
Helgi: Hvað með vöruþróun og kannski undir sama hatti er þá þjónustuþróun og 

hvernig hún þróast við viðskiptavini og þá í samstarfi við þá á SM? 
 
Anna: Já við höfum gert það. Við vorum til dæmis fyrir nokkrum árum að þróa nýja 

eftirrétti og leituðum eftir smökkurum á samfélagsmiðlum. Gerðum bara 
einn venjulegan status og auglýstum eftir fólki sem vildi gerast hluti af bragð 
teymi Dominos og þar fæddist t.d. Jólagottið okkar og Nutellagottið okkar. 
Þannig þá báðum við fólk bara að skrifa hvort það vildi vera með og það 
varð allt brjálað, við fengum held ég 10.000 umsóknir eða eitthvað þannig... 
er ekki viss samt og ég fékk persónulega sent til mín CV og fleira. Það kom 
frétt um þetta á Vísi og allt og það var rosalega skemmtilegt. 
Sama með þegar við vorum að þróa glútenlaus botninn okkar sem við 
reyndar bjóðum ekki lengur upp á, þá höfðum við samband við "Glúten og 
Seriak óþol samband Íslands" sem er til og er með FB þar sem við 
auglýstum eftir smökkurum þar inni til að hjálpa til við vöruþróun og 
hyggjumst við alveg gera meira af því því þetta er mjög skemmtileg. 
Við vorum með "Óskapizzu þjóðarinnar" sem varð að samfélagsmiðla herferð 
hjá okkur. Þá átti fólk að búa til sína uppáhalds pizzu og senda hana inn, svo 
valdi dómnefnd Top 10 og það voru svo kosningar á SM og úr kom til dæmis 
Prinsessan sem er ennþá meðal Top 10 söluhæstu pizzunnar okkar og það er 
náttúrulega vöruþróun á samfélagsmiðlum.  
Og ekkert annað heldur en markaðskönnun líka, hvaða pizzum af þessum 
vildir þú sjá á matseðlinum. Þannig að já við gerum svolítið af þessu. 

 
Helgi: Og í rauninni eruð þið að fá helling út úr þessu líka? 
 
Anna: Já mjög mikið og í raun líka hvað varðar þjónustu. Við fáum rosalega mikið 

af ábendingum frá viðskipavinum okkar um hvað mætti betur fara í 
þjónustunni og við horfum til allra þeirra kommenta. Bara appið mætti vera 
svona og hitt og þetta. 

 
Helgi: Og þið takið tillit til þessara ábendinga og breytið í takt við það... eftir því 

sem við á? 
 
Anna: Já, eins og við á, engin spurning. 
 
Helgi: Í raun mætti segja að vöruþróun með gottið væri bæði online og offline 

vörurþróun þar sem þið fáið rýnihóp sem fundinn er á samfélagsmiðlum til 
að koma hingað inn væntanlega 

 
Anna: Já svo gerðum við vídjó af því og settum á SM og það sama er með 

Óskapizza þjóðarinnar var herferð klárlega en fór bara fram á 
samfélagsmiðlum og var svona link síða eða þannig. 
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Helgi: Ég á einmitt í erfiðleikum með að finna fyrirtæki sem þróar vörur í samstarfi 
við viðskiptavini... 

 
Anna: Já það er bara gaman að heyra að við erum öðruvísi með það.  

Það er líka kannski erfitt fyrir mismunandi fyrirtæki, við erum í þannig 
bransa að við getum það frekar. En svo er það líka vilji fyrirtækja að vilja 
hlusta á viðskiptavini í gegnum SM.  
Við vitum að þetta eru okkar kúnnar og við verðum að gera vel við þá og 
hlusta á það, það er bara án þeirra erum við ekki til staðar. 

 
Helgi: Svo komum við að vörumerkjavitund og inni í því getur verið new product 

launch. Hvaða miðla notið þið helst í það og hverju er það að skila? 
 
Anna: Vörumerkjavitund notum við eingöngu í gegnum þriðja aðila. 

Við erum með 100% vitund og höfum verið með það síðustu ár sem er 
ótrúlegt. Við vorum ein í langan tíma í okkar geira með svona mikla vitund 
samkvæmt þessum könnunum sem er bara æðislegt og markmiðið er að 
viðhalda því. 
Vörumerkjamælingu gerum við á einstaka vörum einu sinni á ári og þá 
mælum við eins og góðgerðapizzuna okkar, einstaka vörur, einstaka pizzur 
og þjónustuþætti... 
Vissir þú af appinu, að þú gætir greitt fyrirfram?  
Við höfum bara gert það í gegnum þríðja óháðann aðila. 

 
Helgi: En hvaða miðla notið þið til þess að ýta undir þessa þætti eins og brand 

awareness og þegar þið setjið nýja vöru á markað? 
 
Anna: Þegar við setjum nýja vöru á markað þá höfum við verið að notast helst við 

SM. Við notum þá í öllu sem við gerum, og þegar ný vara kemur er hún 
alltaf sett á alla samfélagsmiðla svo er það bara eiginleiki hverrar vöru... 
Við höfum sett vöru á markað sem við settum bara á samfélagsmiðla og svo 
fremst á heimasíðuna okkar með góðum árangri.  
Svo kannski seinna meir ýtum við undir vöruna með smá útvarpskeyrslu.  
Við höfum prófað okkur aðeins áfram með áhrifavalda og ég vill meina að 
það sé gott að nýta þá í NPL... en hvað varða brand awareness þá er það 
krossmiðlun sem ég talaði um áður og það er það sem ýtir undir brand 
awareness ásamt öðrum samverkandi þáttum eins og það að vera að styrkja 
nemendafélög, íþróttafélög, Bingo og annað þar sem varan okkar kemur 
fyrir. 
Brand awareness er líka t.d. að selja pizzu á landsleikjum og það er margt 
sem spiar inn í og ekki bara SM 

 
Helgi: Þið eru með mikla vitund á markaði þannig að það sem þið gerið helst í dag 

er brand association kannski? Ímynd? 
 
Anna: Við erum með mjög góða ímynd og erum samt með hærri ímynd, hærra 

score af ímynd en meðal skor allra staða í okkar geira þar sem við vorum 
alvegl heilum hærri sem er frábært og hvetur okkur til að gera enn betur í 
þeim málum.  

 
7. Telur þú að fyrirtækið sé að fá meira eða minna út úr því að nota 

samfélagsmiðlana? 
 
Anna: Fer eftir því í hvaða bransa þú ert.  

Í okkar geira og flestum geirum sem eru á SM þá tel ég að við séum að gera 
meira ef það er gert rétt og það er stórt EF...  
Því við höfum líka séð, bara í síðustu viku veitingastað í Hfj sem notaði 
þessa miðla ekki rétt og það eru mörg dæmi þess að fyrirtæki nota miðlana 
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ekki rétt og þá er kannski brandið þitt nánast ónýtt. Það var kannski ekki 
vitneskja af staðnum fyrir en núna er hún orðin neikvæð... þannig ekki vera 
þar bara til að vera á samfelagsmiðlum. 
Við sáum þetta líka með pizzastað síðasta sumar sem var svipað dæmi. Og 
hann er ekki til lengur... 
Að sama skap sjáum við líka eins og með ofnotkun á áhrifavölum eins og 
ágætur brunch staður úti á landi... það er líka samfélagsmiðlar þó efnið komi 
frá öðrum aðila en þeim þá þarftu að stjórna brandinu þannig þú vitir hvað 
þú ert að gera og hversu marga þú átt að senda út til að representa brandið 
þitt. 

 
Í okkar tilfelli þá erum við að fá meira og ég bara sé ekki hvernig við ættum 
ekki að nota samfélagsmiðla. Þeir eru orðnir svo stór hluti af allri 
markaðssetningu okkar. 

 
Árið 2012, og þetta tengist kannski vöruþróuninni hjá okkur skrifaði einhver 
á vegginn hjá okkur "Af hverju heitir P2S sem er semsagt pepperoni og 
sveppir, af hverju heitir hún ekki Svepperóní?" 
Og forveri minn skrifaði á móti "Ef þú færð 2000 like á þennan status þá 
skulum við breyta nafninu" sem við gerðum. 

 
Þetta var 2012 þegar samfélagsmiðlar voru allt öðruvísi. 

 
Þetta er að gefa manni mikið tækifæri til að gera skemmtilega hluti og við 
nýtum okkur það mikið.  

 
Eins og með einn mann sem borðaði þriðjudags tilboð á hverjum einasta 
þriðjudegi í heilt ár. Við gripum þann bolta á lofti og við erum orðin mjög 
dugleg og vakandi að þegar þessi tækifæri koma að nýta þau. 
Fyrir tveimur árum ætlaði maður að hlaupa í Reykjavíkurmaraþoninu og 
skrifaði á síðuna sína "Ef ég safna 100.000kr hleyp ég hálfmaraþon með 
Dominos pizzu" og það var án þess að tala við okkur eða neitt. 
Ég frétti af þessu og við gripum þann bolta.  

 
Maður þarf að vera vakandi á samfélagsmiðlum og þetta fléttast kannski í 
fleiri svör hjá þér... en þú þarft líka að vera vakandi yfir kvörtunum því 
maður hefur líka séð það að einhver lítill hlutur getur snúist out of control á 
stuttum tíma þannig þú þarft bara alltaf að vera vakandi og sjá tækifæri og 
möguleika. 
Það var líka á Twitter einhver að velta fyrir sér af hverju við borðuðum pizzu 
í sneiðum en af hverju við rúlluðum henni ekki bara upp. Það varð að 
einhver hashtagi #pizzurullan og það var á Hisminu hjá Gísla Marteini og 
Nútíminn gerði innslag við fengum símtöl þar sem aðilar báðu um að fá 
pizzuna upprúllaða þannig að þetta var bara skemmtilegt sem varð til á 
samfélagsmiðlum. 

 
Maður þarf að vera vakandi og vera óhræddur að taka sénsa.  
Annaðhvort muntu heldur betur sjá eftir að hafa ekki gert það en þú þarft að 
þekkja vörumerkið þitt rosalega vel og vita hvað þú ert að gera til þess að 
geta tekið sénsa og þekkja miðlana sem þú ert að nota. 

 
Svo bara kýla á það ef tilfinningin er rétt. 

 
Helgi: En væntanlega á sama tíma vera tilbúinn  
 

Og fara ekki út fyrir velsæmismörk....  
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Og vera tilbúinn í að brandarinn slái kannski ekki í gegn... og ekki þó að 
Tweet fái bara 40 læk eða þannig þá ekki láta það draga úr þér, gera betur 
næst. 
Það munu allir gleyma því ef brandarinn gekk ekki alveg upp...  

 
Helgi: Það er bara gleymt á morgun 
 
Anna: Já það er bara þannig. 
 
Helgi: Þessir miðlar eru svo rosalega kvikir og mikið að gerast að ef það fær ekki 

góðar undirtektir þá er það bara búið á einhverjum klukkutímum. 
 
Anna: Já það er bara þannig... 
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Transscript of interview with Húrra Reykjavík 
 

1. Hvaða kosti sérð þú fyrir fyrirtækið við að nota samfélagsmiðla í stað 
hefðbundinna leiða? Hvaða ókosti? 

 
Sindri: Ég sé náttúrulega gríðarlega marga kosti.  

Það er ekki mikill beinn kostnaður sem fylgir því að nota samfélagsmiðla 
annar en sá kostnaður sem hlýst af að borga fyrir birtingar á Facebook (FB). 
Þær eru frekar ódýrar miðað við hefðbundnar birtingar í prentmiðlum, 
sjónvarpi og útvarpi.  
Þannig að við erum að hlaupa kannski á svona kr. 150.000 til 200.000 á 
mánuði í FB birtingar sem er okkar langstærsti markaðsliður því við viljum 
frekar ráðstafa markaðspeningunum okkar í  laun fyrir starfsmann. Við erum 
með starfsmann í fullu starfi sem er bara social media og marketing 
manager sem er Ólafur Alexander. Hann byrjaði sem starfsmaður á gólfinu 
og kom svo fljótt í ljós að hann var mjög góður í þessu og tók við þessu af 
mér, en ég sá alfarið um þetta til að byrja með.  

 
Helgi:  Þannig hann tekur svona hitann og þungann af samfélagsmiðla starfinu? 
 
Sindri: Já, algjörlega því hann hefur sjúkann áhuga á þessu og hann er góður í 

þessu. Hann er svolítið þrjóskur og öflugur og bara lætur hlutina gerast, 
einhvern veginn ýtir þeim bara í gegn.  

 
En það eru náttúrulega bara rosalega margir kostir. Instagram (IG) til 
dæmis er okkar mikilvægasti miðill til að skapa ímynd. Það eru rosalega 
margir, um leið og þú nefnir einhverja manneskju eða fyrirtæki þá fer fólk 
og flettir honum/því upp á IG frekar en FB held ég í dag til að sjá hvaða look 
er á IG og hvaða vörur eru í boði og annað. 

 
Helgi: Það hefur þá tekið kannski aðeins við af Snapchat (SC) sem var kannski fyrir 

einu ári síðan eða tveimur út af því þið voruð náttúrulega frekar stórir þar? 
 
Sindri: Já, og erum það í rauninni ennþá. SC er er að gera vel og við notum það 

öðruvísi í svona hálfgert direct marketing. IG er oftast meira image building í 
bland við svona direct marketing. Við erum að segja þér frá einhverri vöru 
en erum samt að sýna cool fólk og cool umhverfi og svona. SC er eiginlega 
svona alveg direct og það hefur virkað mjög vel að sýna vörurnar bara, 
verðið, stærðirnar og við notum SC alveg ennþá og það eru svona 5000 
manns sem horfa á það. 

 
Helgi:  Þið takið náttúrulega eftir því að þegar þið setjið inn einhverja ákveðna vöru 

þann daginn að þá selst hún væntanlega eitthvað meira þann daginn og 
hugsanlega eitthvað út í vikuna? 

 
Sindri: Klárt mál, það er svona að áhrifin sjást venjulega best daginn eftir af 

eiginlega öllu sem við gerum. Hvort sem það er IG eða SC... Þá er kannski 
SC story í hádeginu á mánudegi og á þriðjudegi, segjum bara á 
mánudeginum erum við með NIKE hettupeysur og þær eru bara sjúklega 
góðu verði, kannski kr. 7.900 og við erum með það mikið af vörum í búðinni 
að fólk kannski kemur og nær ekki að skoða allt. Þetta eru kannski 200-250 
herðatré og það er bara ein flík á hverri. En svo setjum við kannski inn á 
mánudegi NIKE hettupeysur á þriðjudegi seljast kannski 9 peysur og það 
getur alveg verið, sérstaklega með svona ódýra vöru.  

 
Mesta challengið er að selja vöru svona direct sem eru ekki eins heitar eða 
ekki eins ódýrar... svona nice price einhvern veginn. Þarna ertu með vöru 
sem er kostar 8000, hettupeysu og hettupeysur eru í tísku núna. Það er 
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meira svona ef við erum að setja inn skyrtur eða gallabuxur sem er meiri 
nauðsynjavara þú veist innan gæsalappa. Ekki "ég verð að eignast þetta" 
vara þú veist... það er erfiðara að directly marketa það. 
það er ekkert mál að marketa Yeezy skó, það er ekkert mál að markaðssetja 
Jordan skó af því að þeir myndu seljast með mjög lítilli fyrirhöfn... við þurfu 
ekki að búa til eigið efni fyrir Yeezy og þannig vörur en við gerum það samt 
af því okkur langar að gera okkar eigin myndir og myndaþætti  
af því að Húrra Reykjavík er að einhverju leyti meira en bara fataverslun.  
Það er áttin sem við höfum farið í. 

 
Við gáfum til dæmis út tímarit í haust sem var tileinkað konum og svo erum 
við að gera núna í vor myndaþætti fyrir öll vörumerkin okkar þar sem við 
fáum mismunandi ljósmyndara í hvert verkerfni... annað hvort þekkta 
faglærða ljósmyndara eða bara nema í ljósmyndun. 

 
Við erum bara All in í online marketing. Social media hefur í rauninni skapað 
það sem HR er í rauninni.  
Fyrir utan að það er tvennt, það er the real world og svo SM heimurinn, við 
viljum samt og við tölum um það á hverjum einasta starfsmannafundi að 
upplifunin sem fólk sær online sem er voða hress og cool þarf líka að vera í 
búðunum.  
Gengur ekki að hafa annað viðmót þar sko. Þarf að transleitast svona í gegn 
í alvöru heiminn. 

 
Búðirnar, það er þar sem þetta gerist. Mannlegi þátturinn... Aðaldæmið, 
mannlegi þátturinn. Hver tekur á móti þér, hvernig talar hann við þig og 
annað. Það er vel tekið á móti öllum í búðunum okkar. 

 
Samfélagsmiðlar eru bara risa, risa verkfæri. 

 
Helgi:  Eru einhverjir ókostir á móti sem þú sérð? 
 
Sindri: Kannski ekki beint ókostir. Rosalega mikil vinna, klisja að segja það en það 

segja það örugglega allir og ég er ekki viss um að það átti sig allir á því hvað 
þetta er mikil vinna.  
Það er mikið af fyrirtækjum sem byrja á hinum og þessum miðlum, FB, IG 
og jafnvel Twitter sem er erfiðasti miðillinn af þessum öllum fyrir fyritæki og 
halda einhvern veginn að þetta gerist bara... setur inn einhverjar myndir og 
allir koma bara og bara stemning. 
Að samfélagsmiðlar virki bara, eins og margar fatabúðir á Íslandi sem setja 
inn myndir á FB kannski á hverjum degi en boosta aldrei. Sponsora það 
aldrei þannig að til dæmis það eru 20.000 manns sem hafa like-að FB síðuna 
okkar en ef við borgum ekki fyrir birtinguna þá sjá kannski 2-3000 manns 
auglýsinguna þó þetta sé mjög gott efni. 
Þannig við erum að borga kannski 3000-5000 krónur fyrir hverja færslu og 
þá fer það upp í 20.000-50.000 sem sjá hana sem er alveg magnað. 

 
Helgi:  Þannig að fólkið sem er búið að like-a síðuna, þið þurfið að borga til þess að 

fólkið sjái færslurnar sem þið setjið inn nema fólk sé að interata directly við 
síðuna sjálft og fara inn á hana? 

 
Sindri: Já í raun og veru. 

Og það sem við höfum líka verið að vinna með í sambandi við FB er að 
targeta... Þú getur valið audience, þ.e. hvernig fólk þú vilt að sjái færsluna. 
Stundum erum við að setja inn eitthvað bara fyrir stelpur og þá bara 
targetum við beint til kvenfólks og þá veljum við stundum ákveðinn aldur, 
fer eftir vörunni og veljum þá fólk sem er búið að læka síðuna og vini þeirra 
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sem hafa like-að við NIKE, eða Adidas eða Beyonce eða Rihönnu, síðurnar 
hjá þeim. 
Þannig við svona erum að velja okkur markhóp.  

 
Og svo höfum við verið að prófa okkur áfram... Hægt að velja inni í target 
audience á FB semsagt "People traveling in this location" hægt að velja fólk 
sem býr ekki á Íslandi en er statt hér. 
Það hefur virkað mjög vel, það er mikið af ferðamönnum sem koma í 
búðirnar.  
Þeir sitja á kaffihúsi kannski niðri í miðbæ og við veljum að targeta 20 mílna 
radius sem er bara stór Reykjavíkursvæðið. Og þeir sitja á kaffihúsi hér að 
skrolla News Feedið sitt og HR poppar upp þar. Þannig ákveða þeir kannski 
að kíkja á þessa búð, og þar skrifum við yfirleitt vörumerkjalistann okkar  
því að vörumerkjalistinn okkar/brand listinn er svona eitt það verðmætasta 
sem við höfum.  Fáar búðir sem geta státað sig af að vera með jafn góðan 
brand lista, hvar sem er í heiminum. Til dæmis búðir í Kaupmannahöfn geta 
ekki verið með Norse Projects, Wood Wood, Han, Libertine allt í sömu 
búðinni því þau eru öll með sér búðir í Kaupmannahöfn og fleiri borgum. 
Þannig þetta er sjaldgæf blanda líka. 

 
Mikið sell í að auglýsa þessi merki fyrir og þá sérstaklega ferðamenn. 

 
Helgi:  OK þannig að basically aðal ókostirnir við samfélagsmiðla eru hversu 

gríðarlega mikil vinna fer í að koma þeim í gagnið og svo fer mikil vinna í að 
halda þeim við til að þeir skili árangri? 

 
Sindri: Já það er eins og ég segi kannski ekki ókostur því við elskum að gera þetta 

en mikil vinna og svakalegur tími sem fer í þetta. 
Fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir því að það getur tekið kannski 40 
mínútur að skrifa eitt caption fyrir IG. Þá erum við að fara á Wikipedia og les 
sig til um einhvern skó í bland við eitthvað sem maður veit sjálfur og skrifar 
kansnki 20-30 setningar um uppruna einhvers skós og það getur tekið 
langan tíma 

 
Í fyrirtækjum þar sem er ekki sér starfsmaður í þessu og hann sæti inni á 
kaffistofu og væri að skrifa í 40 mínútur væri hann bara skammaður.  
En hjá okkur þá fögnum við þessu öllu saman og viljum að starfsfólkið okkar 
sé virkt á samfélagsmiðlum og séu að kynna sér hitt og þetta. 

 
Helgi:  En eitt, myndir þú segja að þið væruð að ná til þeirra kúnna sem þið viljið 

ná til? Eða er einhver hópur sem situr eftir kannski? 
 
Sindri: Mér finnst við ná til flestra, það er kannski helst að kvennabúðin er ung, 

opnuð núna í ágúst og mér finnst við eiga þar aðeins inni fyrir eldri 
viðskiptavinina. 
Finnst við eiga inni viðskipti hjá konum/stelpum sem kunna virkilega gott að 
meta og vilja kaupa sér kjóla, skyrtur og kápur og svoleiðis. Að því við 
förum létt með að selja Stuzzy, Champion, Carharrt, hvað sem það er í 
þessum götutískuflokki sem er bara tískan eins og hún er í dag. 

 
NIKE, Adidas, PUMA og allt þetta. 

 
Mér finnst við aðeins eiga inni hjá eldri konum og við höfum reynt að ná 
aðeins til þeirra meira í gegnum FB. Og verið að þá targeta yfir 30. 
Það er svona aðeins að koma en það virðist vera að eins og með social 
influensara að það sé líka hjá konum en bara öðruvísi. Það er náttúrulega 
fullt af ungum stelpum á milli 20 og 30 sem eru vinsælir bloggarar og með 
vinsæl IG - 5000 followers, 7000 followers, eitthvað svoleiðis. 
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En hjá eldri konum virðist þetta vera svona bara þú veist kona sem á mikið 
á vinkonum og er jafnvel hárgreiðslukona. Gott dæmi um þetta er til dæmist 
Ragnhildur sem sér um blómin hjá okkur. Hún kemur alltaf með blóm og 
plöntur í búðirnar hjá okkur. Hún fer út um allann bæ og er úti í bæ alla 
daga og er oft í fötum frá okkur. Hún er ein besta auglýsingin okkar fyrir 
þennan markhóp. 
Hún er í kringum 45 ára. Hún er svo mikið í fötum frá okkur og hittir svo 
mikið af konum og konur - "æææ æðislegur kjóll, hvar fékkstu þennan" 
Þetta er meira svona direct hjá þeim meðan að yngri stelpur sjá þetta á IG 
eða sjá þetta á SC hjá öðrum stelpum eða hvernig sem það er sko. 

 
Helgi:  Gætum við þá í rauninni sagt að það sé líka einn ókostur við SM að þú nærð 

kannski ekki alveg í eldri markhópinn sem þú vilt ná í? 
 
Sindri: Ég held hann sé þarna á FB sko. Ég meina, maður sér það á öllu tuðinu sem 

er á FB. 
 
Helgi:  Þannig þeir eru á öðrum miðlum kannski? Þetta skiptist svolítið mikið? 
 
Sindri: Já þetta skiptist svolítið mikið. Það er yfirleitt þegar mömmur, mömmur 

geta verið ungar líka en ég að tala um fertugar, fimmtugar, sextugar 
mömmur koma inn í búð og þá kemur það frá FB... "Heyrðu ég er að kaupa 
þessa skó hérna, sýna manni símann" 

  
Þú veist þá eru þær búnar að taka screenshot sjálfar eða fá sent screenshot 
frá börnunum sínum. 

 
2. Hvernig myndir þú lýsa hinum dæmigerða viðskiptavini þá í sitthvorri 

búðinni? 
 
Sindri: Dæmigerður viðskiptavinur? Það er mjög góð spurning. Sko þegar við 

lögðum af stað vorum við með mjög ítarlega viðskiptaáætlun þar sem við 
hólfuðum viðskiptavinina okkar niður í A, B, C,D.  
Ekki eftir neinu mikilvægi heldur bara til að skilgreina þá. 

 
Þessi A viðskiptavinur sem við viljum mest ná til, hann er vel upplýstur, 
hann er með á nótunum, hann fer á nýja veitingataði sem þykja cool. Hann 
er leiðtoginn í sínum vinahóp. Hann er í raun og veru influencer. Er ekki að 
segja að þetta sé einhver bloggstjarna heldur manneskja sem veit hvað 
hann vill 
Vill gæði og vill lífsgæði og vill þar af leiðandi kaupa sé góða vörur og góðan 
mat og gott vín eða gott reiðhjól eða sama hvað hann er að gera. Það er 
ekki endilefa að leita að einhverjum tilboðum eða besta dílnum eða 
svioleiðis. Þetta er ekki mannsekja sem er í útlöndum að kaupa heilu 
kerrurnar af Hm eða Primark eða svoleiðis. 

 
Því að svo kemur fyrir neðan hann þessi B viðskiptavinur sem er í raun miklu 
stærri hópur. Ekki eins ákveðinn viðskiptavinur. Þetta er svona 
viðskiptavinur sem fer í Kringluna og labbar í hringi og dettur bara inn í 
einhverja búð og keupir einhverjar skyrtu. Hann veit ekkert endilega í hvaða 
búð hann er að kaupa eða svoleiðis. 

 
Helgi:  Er kannski vinur A? 
 
Sindri: Já hann er vinur A sko. Þannig að það er pælingin að þessi B leiti svolítið til 

A. A mætir í party og er ógeðslega flottur. Þá eru allir bara vá geggjað hvar 
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fékkstu þennan jakka? "Þá segir hann Húrra Reykjavík" og hann er með á 
nótunum því HR er ferskt og vill vera á tánum 
Þessi B eltir svolítið hann. 

 
Svo er þessi C hópur sem ég talaði um aðeins áðan. Sem er aðeins efnameiri 
viðskiptavinur og aðeins eldri mögulega í einhverri stjórnunarstöðu eða 
hefur einhver áhrif í sínu fyrirtæki og soldið svona að einhverju leiti 
vanafastur en kann gott að meta. 
Þannig þetta er bara gaur sem hefur alltaf bara farið í Herragarðinn eða er 
bara í Hugo Boss eða þú veist konur sem versla bara í Evu eða bara í 
ákveðinni búð. 
Og þetta er fólk sem er vanadast og treystir okkur og við höfum náð vel til 
þeirra í Herrabúðinni. Menn á aldrinum 35 til 55 ára. Einn stærsti 
viðskiptavinur okkar er læknir og hann kemur alltaf og kaupir Carharrt chino 
buxur og svo kaupir hann Edwin gallabuxur og Rd Wing skó, Libertine 
skyrtur og hann bara elskar þetta því þarna er hann að fá vandaða vöru en á 
sama tíma cool vöru því það er búið að shiftast aðeins tískan. 
Hún er ekki eins niðurnegld eða í föstu formi og hún var. Menn þurfa ekki 
blazer jakka í vinnunni. Þú getur mætt í flottri fleece peysu eða flottri 
hettupeysu eða það ersvona meira leyfilegt. Það er ekki bara eitthvað casual 
friday... 

 
Mix and match og menn komast upp með að mæta í mjög flottum nýjum 
strigaskóm í vinnuna og það er tískan í dag. Það er þessi C hópur sem við 
höfum náð mjög vel til í herra en finnst við eiga inni í dömunum.  
En við erum kannski aðeins að ná núna. Því að til dæmist Norse Projects og 
Mads Nörgard og svo hafa þær verið að kaupa Filling Pieces sem eru svona 
lúxus strigaskór. Og svo núna koma Projects sem eru aðrir lúxus strigaskór, 
alvöru vara framleidd á Ítalíu í höndunum. 

 
Og svo erum við með þennan D hóp sem er þá ferðamenn. Og hann var 
alltaf hugsaður sem bónus. Við viljum fyrst og fremst ná til Íslendinga. OG 
höfum gert það þá með samfélagsmiðlum og góðri þjónustu, framúrskarandi 
þjónustu. Ef þú ert með framúrskarandi þjónustu þá færðu þetta jákvæða 
umtal, 
þetta earned media. Fjölmiðlar vilja fjalla um þig af því að það er jákvætt 
umtal um þig og það er mikið að gerast hjá þér. 

 
Og þegar við náum því þá teljum við okkur ná til D því D spyr A, B, C þegar 
hann labbar á Laugaveginum eða hann situr á veitingastað. Hann situr á 
Vegamótum og spyr þjónustustúlkuna "Where can I buy cool sneakers?" og 
þá segir stelpan á Vegamótum bara HR því það er  
ekkert annað option fyrir hana að segja. 
Það er mjög ólíklegt að hún segi "Hey go to Kringlan and check out Skór.is"  
Það er frekar ólíklegt en þú veist, getur alveg gerst því við erum búnir að 
markaðssetja okkur þannig að við erum búðin fyrir strigaskó og þessa tísku 
sem er þessi millidýra vörumerkjatíska. 
Búðirnar okkar eru ekkert það rándýrar en þær eru ekki ódýrar eins og fólk 
kalllar það.  
Ekki þetta HM, Monki, COS, Monkey, WeekDay verð, þetta er þessi 
milliflokkur.  

 
Helgi:  Ég myndi segja að þið væruð mjög samkeppnishæf. Þá spilar kannski inn 

líka svolítið WOM og fólki finnst þetta ekkert vera neitt sjúklega dýrt. Ég fer 
til dæmis frekar í HR og kaupi skó vegna þess að ég þarf ekki að panta að 
utan þar sem verðin eru samkeppnishæf við útlönd.  
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Sindri: Já við höfum nefnilega mikið stefnt að því að vera með sömu verð og 
allavega nágrannaþjóðirnar. Það er erfitt með Bretland útaf skattaþrepum og 
fleiru og það er það sama með Bandaríkin en við höfum reynt að vera með 
sömu verð og nágrannaþjóðirnar og höfum náð því vel á flestum 
vörumerkjum en einstaka sinnum erum við að eiga viðskipti við heildsölur 
sem geta ekki veitt sömu kjör og búðum sem eru í Skandinavíu 
Danmörku, Svíþjóð og Noregi til dæmis. Þá erum við aðeins dýrari... og þá 
erum við í smá vandræðum en við erum með mjög góð verð verð ég að 
segja. Bara virkilega góð. Bara það sem varan kostar. 
Við erum ekkert að ákveða "hey þetta er vinsælt, við getum selt þetta 
dýrara" við seljum vörurnar á því verði sem þær kosta. Við fáum 
recommended retail price að utan og reynum að fara eins mikið eftir því og 
við getum. 

 
3. Næsta spurning er, notast fyrirtæk þitt við samfélagsmiðla á einhvern hátt 

og þá hvernig? Við erum kannski búnir að svara þessu?  
 
Sindri: Já nákvæmlega. En eins og ég segi ef við förum aðeins yfir þetta aftur þá 

erum við að nota fjóra samfélagsmiðla. 
IG er mikilvægastur fyrir ímyndarsköpun og direct marketing. 
FB sem er sjúklega mikilvægt og ég held að margir séu aðeins að gleyma af 
því að það er orðið svo gamalt, ekki eins nýtt og ferskt lengur. 

 
Helgi: Já það er nátturulega meira hype í kringum Snapchat, Instargram stories og 

þannig. 
 
Sindri: Já algjörlega sko. En FB er svo magnað af því þú getur valið hver sér 

auglýsingarnar þínar. Til dæmist núna erum við að fara að opna á world 
wide shipping á vefverslun þannig við erum að fara að senda um allan heim 
því við fáum gríðarlega mikið af fyrispurnum. 
Og þá getum við í raun og veru valið hvaða vöru við viljum auglýsa fyrir 
hvaða land. 
Af því núna til dæmis í síðustu viku seldum við að mig minnir 16 pör af 
Common Project skóm sem kosta 40.000 parið til asíubúa. Þeir eru sjúkir í 
þetta og þetta fæst ekki á mörgum stöðum og er framleitt eftir pöntunum. 
Framleiðandi á ekki lager og því selja búðir upp sínar pantanir og láta svo 
framleiða meira fyrir sig og fá 4 mánuðum seinna. 
Þá gætum við t.d. verið með auglýsingu á ensku á FB og valið að targeta 
bara Malasíu eða whatever... Filipseyjar og getum verið að snda þangað. 
ÞAnnig ég held að FB sé alveg risa dæmi í þessu. 

 
Svo notum við SC og það eru skiptar skoðanir innan HR hvort það sé 
framtíðin eða ekki...  

 
Helgi: Já og annars staðar í kringum okkur. 
 
Sindri: Já, ég persónulega tel að IG geti tekið við mikið af þessu sem er á SC með 

tilkomu IG stories. En SC virðist vera aðeins yngri markhópur og mér finnst 
við ná til alveg, ekki að við séum að reyna það en það gerist að við náum til 
13, 14 og 15 ára krakka...  
Við erum ekkert "Hey, náum í þessu ungu krakka og mamma þeirra borgar" 
þeir eru bara á SC og þeir sjá þetta og þeir vilja fá vörurnar. 

 
Helgi: Ég hef tekið eftir því bara sjálfur með IG að þú veist guðsonur minn sem er 

10 ára er á SC en hann er ekki á IG. 
 
Sindri: Nei nákvæmlega og ef krakkar eru á IG svona ungir þá eru þeir oft bara 

með lokað IG og eru bara með fíflalæti... eru ekki ednilega að followa 
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einhverjar búðir, fá innblástur eða spá eitthvað hvað er að gerast í 
samfélaginu það er bara einhverjar myndir af einhverjum fíflalátum. 
Öðruvísi en fullorðnir nota þetta innan gæsalappa... 

 
Svo er fjórði miðillinn sem er erfiðasti miðillinn fyrir öll fyrirtæki, hlýtur bara 
að vera og það er Twitter. Þar svona deilum við broti af því besta af hinum 
miðlunum og erum kannski bara aðeins að benda á, á milli... 
Á Twitter getur maður sett stutta færslu eins og "Vorum að fá sendingu frá 
Carharrt, kíktu á SC til að sjá meira" því við förum með samfélagsmiðlana 
alla í hringi og erum að beina inn á hvorn annan frá hvorum öðrum. 

 
Helgi:  En þú veist þið eruð í rauninni ekkert að producera content fyrir Twitter 

sérstaklega heldur meira bara svona lítil brot bara? 
 
Sindri: Já við gerum myndaþátt sem er 12 myndir, hann fer inn á FB allur saman. 

Setjum myndirnar inn á IG og svo getum við sett eina inn á Twitter og 
segjum sjáðu meira inná FB eða IG... 

 
4.  Notar fyrirtækið fleira en eitt platform á social media og hver er munurinn? 

Erum eiginlega búnir að svara þessari kannski. 
 
Sindri: Eitt sem ég ætla kannski að segja að FB er svo öflugt að þar getum við sett 

svipaða færslu og á Twitter... bara vorum að taka upp sendingu af Filling 
Pieces, sjáðu meira á SC... og þá boostað það mjög mikið í sólarhring af því 
að SC story lifir bara í sólarhring og þá kannski fáum við 100-200 nýja inn á 
SC sem adda búðinni að því þetta er ekki bara fólk sem er að followa HR á 
FB og koma þá þar inn og á SC af því að FB getur náð til svo mikið á nýjum 
vinum... er að birtast á veggnum hjá fólki sem er ekki búið að læka síðuna. 

 
5. Hafið þið notað eða notið þið SM fyrir markaðsrannsóknir, þá hvernig og 

hvað eruð þið að fá út úr því? 
 
Sindri: Sko já og nei... markaðsrannsóknir er svolítið stórt hugtak... við höfum 

alveg leikið okkur að því þegar við erum í ferðum erlendis þá erum við að 
kaupa inn vörur... þá höfum við kannski sett eitthvað inn í SC story... "þessi 
jakki, Hot or Not" eða "hvort fílið þið meira gulan eða rauðan" og þá fáum 
við kannski bara 30 svör á SC innan við klst... hot hot hot og not... þá sjáum 
við að 26 segja Hot og 4 sem segja Not 
Við höfum meira verið að leika okkur með þetta... ekki að við þurfum álit 
viðskiptavinarins en ég held að honum finnist þetta líka gaman.  

 
Helgi:  Já viðskiptavinurinn vill fá að halda að hann sé mikilvægur... 
 
Sindri:  Já þannig við höfum sett þetta á SC og höfum einhvern tíma 

prófað á IG með þegar við erum í ferðum... "hey hvernig fílið, þið þennan 
jakka" og höfum þá fengið svolítið af commentum og látið fólk líka velja á 
milli "vinstri/hægri" ef maður er í sitthvorum skónum á einhverri mynd... og 
svona hvort er betri??? 
Þannig við höfum gert eitthvað af því... og líka höfum við gert á FB svona 
gjafaleiki sem eru mjög sjaldgæfir hjá okkur, ég held við höfum gert það 
þrisvar sinnum.  
Þá setjum við inn möppu með öllum úrunum okkar sem eru kannski 50 
mismunandi úr og svo biðjum við fólk að commenta undir það úr sem því 
finnst flottast og það getur mögulega fengið það gefins og það er rosalega 
gaman að sjá svörunina og við boostum mikið og það eru 30, 40, 50 til 60 
þús manns sem sjá þetta samkvæmt FB reachinu og þá náum við að 
niðurnjörva hvað eru vinsælustu úrin þó við höfum einhverja hugmynd um 
það fyrirfram. 
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Þá bara, heyrðu það voru 100 sem commentuðu á þetta... bara 2 á þetta úr, 
af hverjum erum við með þetta úr? 
Þá getum við stýrt næstu innkaupum svolítið eftir þessu og við fáum ennþá 
betri hugmynd um hvað fólk vill...  
En ég veit ekki með markaðsrannsóknir...  

 
Helgi:  Ég myndi kannski segja að þetta flokkist undir það... í raun fáið þið bara 

direct svörun um hvort það eigi að kaupa þessa vöru inn eða ekki... 
 
Sindri: Já við viljum  hérna eins og þú kemur inn á vera í góðu sambandi við 

viðskiptavininn okkar sama hvort það er online eða í búðinni okkar. 
Og það væri mjög auðvelt, og maður hefur séð búðir verða hrokafull á 
samfélagsmiðlum þegar það er komið með marga followera að leyfa sér að 
svara ekki fólki og fólk kommentar, því er ekki svarað… 
Við svörum öllum skilaboðum á öllum miðlum og SC líka... við erum kannski 
að setja í story 39 nýja skó og svo rignir bara inn spurningunum og þá situr 
Óli kannski á bakvið inni á lager og svarar öllum. 
Meira segja þegar það er útsala þá bara fer hann yfir alla skóna á útsölu, 
skrifar hvað þeir kosta svo bara rignir spurningum... hann er þá bara í raun 
að selja beint af lagernum. Fólk sendir og spyr um hvort þessir séu til í 
einhverju númeri... út frá því opnast eitthvað spjall og þeir teknir frá í því 
spjalli og svo keyptir í búðinni beint í gegnum SC. 
Þannig við höfum svolítið verið að gera þetta... ekki beint markaðsrannsókn 
en direct sala í gegnum samfélagsmiðlum. 

 
Helgi:  Þá kem ég að vörumerkjavitundinni... hafið þið notað eða eruð þið að nota 

samfélagsmiðla fyrir brand awareness og hvernig? 
 
Sindri: Já mjög mikið myndi ég segja,,, við erum náttúrulega með mörg fræg 

vörumerki sem þarf ekki að kynna mjög mikið en það þarf samt að viðhalda 
þessu awareness og segja hvað þessi merki eru að gera. 
Af því að eins og ég sagði áðan erum við að díla við vörumerki en ekki bara 
einhvern framleiðanda.... hjá framleiðanda eru 10, 15-20 manneskjur í 
vinnu, þá er ég að tala um textílhönnuði... hjá Norse Projects er manneskja í 
vinnu við að bæta "hand feel" vörunnar og sjá til þess að það sé bestra að 
snerta flíkurnar... 
þess vegna kosta þessar vörur meira en t.d. HM vörur því þarna er fólk sem 
er í fullri vinnu á góðum launum við að búa til betri vöru... og hérna við 
reynum að segja frá þessu og upplýsa kúnnan okkar um hvers lags vöru 
hann er að kaupa og söguna á bak við og af hverju við teljum þetta vera 
góða vöru. 
Að sama skapi eins og ég sagði áðan höfum við verið að gera myndaþætti 
fyrir öll merkin okkar og sýna þeirra kjarna... þeirra essence. Við reynum að 
fanga hann með því hvernig við veljum módel og ljósmyndara og location og 
annað eftir því svona hver stemningin er hjá því merki... hvert vibeið er. 
Við erum svona að segja fólki um hvað vörumerkin snúast um og klárlega að 
búa til brand awareness á okkar eigin hátt... 

 
Helgi:  En meira að ykkur sem brand... Húrra Reykjavík. Allt þetta er í rauninni bara 

brandið ykkar. 
 
Sindri: Já nkl. Þetta er mjög góður punktur, eins og þegar við auglýsum. Í þau fáu 

skipti sem við höfum auglýst, keypt einhverjar heilsíður í Glamour eða 
einhverju öðru blaði þá höfum við alltaf bara auglýst Húrra Reykjavik en ekki 
eitthvað eins og "Red Wing skór, fást í Húrra Reykjavík"  
því við erum brand eins og þú varst að segja. HR er brand, HR er 
hugarheimur, svona veröld sem þú stígur inn í þar sem mörg vörumerki 
sameinast inn í okkar heim að okkar þörfum... og okkar hugsun. 
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Af því það eru mörg vörumerkin okkar sem vilja koma með merkingar inn í 
búðina okkar og vera með sitt sérsvæði og annað en við segjum alltaf nei 
við því... þetta er Hurra Reykjaviik og þetta eru merkin sem eru inni í HR og 
við höfum klárlega verið að vinna í því að auka þekkinguna og vitund fólks á 
HR brandinu og hvað það er  
og finnst mér við hafa náð að gera það mjög vel með tímaritinu okkar The 
Womens Issue sem kom út í haust og þar var í raun og veru... það voru 
engin verð þar inni, það voru engar auglýsingar það var ekkert, aldrei neitt 
þetta eru jakkar frá Alpha Industries eða þetta er Carharrt og þetta kostar 
svona... það voru viðtöl við áhhugavert fólk sem er að gera flotta hluti sem 
við fílum og það var bara svona mjög jákvæð vörumerkjastyrking í raun og 
veru. 
Og það var mjög margt fólk að vinna að þessu blaði sem fékk vel borgað 
fyrir það og var mjög ánægt að vinna við þetta blað. það var mikið af 
áhugaverðum viðfangsefnum... Elísabet Jökuls sem var í forsetaframboði og 
fleira... sterkar tengingar og styrkingar fyrir okkar vörumerki sem er HR. 

 
Helgi:  Myndiru segja, ég gerði eitthvað verkefni fyrir ykkur einu og hálfu ári sirka 

þar sem við skoðuðum einmitt vörumerkjavitundina á HR sko... og á þeim 
tíma var hún alveg til staðar en ég man að hún var ekki næstum því eins 
mikil og hún er í dag. Örfáum mánuðum seinna tókst þetta mikið á flug og 
þá vissu allir hvað HR var... það hefur væntanlega farið svolítið mikið í 
gegnum SM og ég man ekki hvort það var þá launch á nýjum vörum eins og 
QS og að vera á Yeezy lista. 

 
Sindri: Ég held þetta hafi fyrst og fremst gerst eftir mikla vinnu af okkar hálfu. Við 

erum að vinna í þessu á hverjum einasta degi að hérna, auka 
vörumerkjavitund á HR og klárklega í gegnum samfélagsmiðla þar sem við 
erum að stækka mjög hratt. 
Við erum að fá örugglega 100 nýja followera á dag ef við tökum saman alla 
samfélagsmiðlana okkar, þetta er svona 100-200 á viku á IG og svona 200 á 
FB sirka þetta er að vaxa mjög hratt og svo er það klárlega þetta earned 
media sem ég var að tala um áðan. Við kaupum ekki mikið af auglýsingum, 
það var eitthvað örlítið sem við keyptum til að byrja með í Fréttablaðinu. 
Bara svona til að segja "Hérna erum við, þetta er alvöru fyrirtæki"... við 
kaupum ekki auglýsingar en við fáum umfjallanir því við erum búnir að vinna 
okkur inn fyrir þeim, þú veist við erum að gera hluti og fólk er að mæta í 
raðir hjá okkur að bíða... 
Við erum í mjög góðu samstarfi við listamenn með ýmsa viðburði og 
svoleiðis og við erum að styrkja hin ýmsu málefni og ýmislegt hjá 
nemendafélögum og skólafélögum og svolieðis sem við teljum að skipti 
einhverju máli, ekki einhverjar útskriftarferðir heldur viðburði sem við teljum 
að skipti máli eins og góðgerðarvikur og þannig. 
Myndi segja klárlega að earned media eins og þetta skipti máli, við erum 
búnir að leggja mikið á okkur til þess að ná því og erum að fá til dæmis 
kvöldfréttir hjá RÚV og Stöð 2 sem mæta og taka myndir af röðinni eftir 
skóm... undantekningalaust þegar ég hitti fólk sem ég hef ekki hitt lengi er 
fyrsta spurningin hvernig gangi með búðina... er ekki allt gott eða? Svo er 
spurning númer tvö "hvernig er það fáið þið eitthvað af ferðamönnum til 
ykkar" og maður svona svarar því og svo  
kemur þriðja sem kemur stundum númer tvö... "Hvað er málið með þess skó 
þarna um daginn, eru þeir uppseldir þessir skór þarna?" Fólk veit ekki einu 
sinni hvaða skó það er að tala um, það veit bara að það var röð og það var í 
Reykjavík á Hverfisgötu og það þekkir það. 
Þetta strigaskó dæmi hefur gert mikið fyrir okkur.  
Og eins og Reykjavík Grapevine komst svo vel að orði, við vorum að fá 
verðlaun núna fyrir "Best clothing store"... þeir komust vel að orði og sögðu 
að við hefðum "Single handedly created a sneaker culture in Iceland" - bara 
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einir og óstuddir bjuggum við til sneaker kúltúr á Íslandi, það hefði aldre 
neinn beðið eftir að kaupa sér strigaskó áður á Íslandi áður en Húrra 
Reykjavík varð til. 
Það var enginn að spá neitt í strigaskóm, kannski einhverjir gaurar heima 
hjá se´r og svona en það var enginn kúltúr fyrir... það var enginn að birta 
myndir af skónum sínum á IG, fólk elska að taka myndir af skónum sínum 
og setja inn. Og ég get sagt það án þess að monta mig að það að mjög 
miklu leyti til komið vegna HR. 
OG ég held að þessi virðing á þessi vitund um HR komi að miklu leyti út frá 
strigaskóm vegna þess að við lögðum alltaf upp með að strigaskór væru 
svona þungamiðjan í þessu... það sem þetta snýst mikð um. Ég vel mér föt 
á morgnana eftir því hvaða skóm ég ætla að vera í... 
Þannig að þú veist það er ekkert mikill peningur upp úr því að hafa að selja 
strigaskó, það er low margin vara það vita það kannski ekki allir. Og svo 
þarftu að vera með kannski 18 mismunandi stærðir þannig þetta er ekki 
besti bransi til að vera í en þessir strigaskór þeir draga mikið að og fólk 
elskar skó. 
Fólk elskar að kaupa sér skó og fólk elskar að kaupa sér yfirhafnir... það eru 
þessir algengustu hlutir sem fólk elskar að kaupa sér. Þannig að hérna já 
eins og þú segir ég held að í dag sé það undantekning að fólk viti ekki hvað 
HR sé og þá er það fólk sem er kannski einhver BBB kúnni sko sem bara 
fylgist ekkert með. 

 
Helgi:  Og það er samfélagsmiðlunum að þakka að langmestu leyti? 
 
Sindri: Já algjörelga, því eins og ég segi með earned media... það koma fréttir um 

okkur til dæmis á Vísi og fólk bara deilir því út um allt. Við erum með mjög 
víða deilingu á þessum fréttum, fólk er að tala um okkur og vill setja inn 
myndir af vörunum sem það kaupir hjá okkur og vill tengja sig við Húrra 
Reykjavík vegna þess að það jákvætt og skemmtilegt brand. 

 
Helgi:  Þið hafið líka verið á erlendum miðlum er það ekki? 
 
Sindri: Jú við vorum á Hypebay sem er kvenkyns útgáfan af Hypebeast. Þar vorum 

við með frétt um að HR væri að opna kvennabúð. Mjög fallegar myndir og 
bara glæsileg umfjöllun. 
Það er alveg mjög magna að það eru margir erlendis sem vita hvað HR er... 
Þegar við förum á tískuvikur úti hvort sem það er CPH, Berlin eða PAris þá er 
fullt af fólki sem þekkir okkur. Sölumenn frá einhverjum merkjum eða fólk 
sem vindur sér upp að okkur að fyrra bragði og spyr hvort við séum ekki frá 
ÍSlandi, frá Húrra. 
Og það er alltaf skemmtilegt að fólk erlendis viti af Húrra frá litla Íslandi og 
þess vegna sjáum við mikla möguleika að opna fyrir world wide shipping af 
því eins og ég segi við erum að fá sjúklega mikið magn af fyrirspurnum. 

 
Helgi:  Hafa þá verið einhverjar fyrirspurnir um franchising möguleika? 
 
Sindri: Já það er reyndar ný tilkomið. Það eru aðilar sem vilja opna HR verslanir 

erlendis frá og eru í raun bara að bíða eftir svörum frá okkur, frá mér og Jóni 
hvað við viljum fá fyrir nafnið og þá aðstoð að kooma því á laggirnar. 
Og það er eitthvað sem við verðum að gera upp við okkur hvort við viljum 
gera eða ekki. Það eru fjársterkir aðilar sem að eru alveg dauðans alvara. 
Erum búnir að sitja með þeim funid og það er mjög skemmtilegt en á sama 
tíma hættulegt að setja brandið sitt í hendurnar á öðrum en fyrir rétta 
upphæð ætti það að geta verið hægt og það er mjög spennandi og ég held 
að HR brandið gæti gert góða hluti Húrra CPH, Húrra Osló 
eða þú veist Hurray NYC þetta gæti gert sterka hluti.  
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Helgi: Nafnið er gott, því er ekki hægt að neita og er alþjóðlegt. 
 
Sindri: Já það er rétt og mjög skemmtilegt. Við myndum meira að segja örugglega 

halda því eins... halda Ú-inu sem Íslensku sérkenni. 
 

Með þessari vörumerkjablöndu til dæmis... við fáum skýrslu frá Tax Free í 
hverjum mánuði í febrúar núna 2017 vorum við með 400% aukningu í sölu 
til ferðamanna miðað við febrúar 2016 sem er talsvert mikið og við fáum 
sundurliðað frá hvaða þjóðum þetta er. Stærsti hlutinn er frá Kanada, 
austurströnd USA eins og hún leggur sig er mjög stór kúnni hjá okkur 
svo er frá Kína og svo frá Noregi. 
Eg held að búðirnar frá okkur geti gert fráblra hluti til dæmis í Kanada sem 
er svona vissar borgir svolítið evrópskar og eins með austurströndina, New 
York og annað því merkn sem við erum með, ég tala við þau um þetta oft á 
ári hafa öll strögglað við að komast inn á Bandaríkjamarkað og þau eru ekki 
að fara að opna skrifstofur þar sjálf og vera með 4 starfsmenn þar sem það 
er rándýrt. 
Það hafa prófað að láta kannski agency hafa vörurnar sínar sem er þá 
kannski að selja 10 önnur merki og þarf svo að selja þeirra merki, það þarf 
að setja gríðarlegt fjármagn í marketing ef þú ætlar að ná til einhvers í 
Bandaríkjunum því það er svo mikill mannfjöldi og mikið um að vera en ég 
hef mikla trú á t.d. Húrra fyrir New York. 

 
Helgi: Þá komum við vöruþróun eða þjónustuþróun og þá bara sama spurning og 

áður. Hafið þið notað samfélagsmiðla í það. 
 
Sindri: Já að einhverju leyti erum við að keyra customer service þjónustu í gegnum 

FB síðuna okkar þar sem við fáum kannski 10-15 skilaboð á dag og það er 
opið í báðum afgreiðslukössunum og starfsfólkið í búðunum eiga að svara 
viðskiptavinum á FB og við erum alltaf í keppni og mæla hversu fljót við 
erum að svara. Við erum alltaf að reyna að bæta svartíma því við viljum að 
viðskipavinurinn fái sömu upplifun á netinu og hann fær í búðinni 
það sé ekki verið að draga að svara, þetta á að gerast strax en ekki á 
nokkrum dögum. Að einhverju leyti erum við að eiga samskipti við kúnna 
þar og þar þorir kúnninn að segja eitthvað sem hann myndi ekki segja 
kannski í persónu í búðinni... að hann hafi verið kannski ósáttur með þessa 
skó sem ég keytpi, fólk þarf að mana sig upp í að koma og segja þetta í 
búðinni og þar erum við svolítið að móta þjónustuna bara á spjallinu við 
vipskipavininn. 
Þar erum við að læra mjög mikið. 

 
Helgi: Varð það strax þannig við opnun eða kom það seinna? 
 
Sindri: Það kom svolítið seinna. Þetta eru í rauninni svolítil snjóbolta áhrif. Því 

stærri sem boltinn verður, því hraðar rúllar hann.  
Til að byrja með voru fá like og fá interaction en núna er FB okkar mjög 
lifandi og mikið interaction og fólk að kommenta undir myndir og færslur og 
biðja um svör og við erum að svara stanslaust og ég myndi segja að 
þjónustan mótist mikið online og þar sjáum við svona einhver vandamál oft. 
Og í kringum þessa stóru atburði fáum við mikið af ábendingum bæði 
vinsamlegum og sumum ekki um hvernig við ættum að gera þessa hluti. 
Mikið af ungum strákum og þá í kringum kannski 12 ára hafa ekki tök á að 
standa í biðröð klukkutímunum saman og vilja að skór séu til dæmis settir í 
raffle. 
Aðrir búa úti á landi og geta ekki komið  og þá getum við mótað þjónustuna 
og gert betur mögulega næst. 

 
Helgi: Þetta helst líka í hendur eins og við markaðsrannsóknirnar áðan... 
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Sindri: Já við viljum bara vera í opnum dialogue við viðskipavininn okkar, við 

höfum ekkert að fela. Þeir mega vita allt og spyrja um allt og við viljum vera 
í góðum samskiptum við viðskiptavininn okkar. 

 
6. Síðasta spurning er þá telur þú að fyrirtækið sé að fá meira eða minna út úr 

því að nota samfélagsmiðla? 
 
Sindri: Já, haha... 

Klárlega mjög mikið en eins og ég segi það þarf að ráðstafa hálfum eða 
heilum starfsmanni í þá næstum því og það kostar þá 3-500.000 á mánuði, 
fer eftir launum að halda úti alvöru samfélagsmiðlum þannig þetta er 
kostnaður sem fyrirtækin virkilega þurfa að taka á sig. 
Ef þau eru ekki tilbúin að taka það á sig eru þau að tapa þessu í sölu á 
þjónustu eða vöru sko... þannig hérna ég held að mörg fyrirtæki geti gert 
betur og auðvitað er þetta orðið frekar stórt í þessum fatabransa og 
tískubransanum en mér finnst til dæmis veitingastaðir gera þetta frekar illa. 
Er einhver annar veitingastaður fyrir utan kannski Dominos sem hefur gert 
eitthvað virkilega gott á samfélagsmiðlum??? Er einhver veitingastaður með 
flott IG?  
Ég hef ekki séð það... ég hef séð að veitingastaðir eru með IG og það koma 
kannski ein mynd inn í viku og það er af hnífapörum eða glösum og segja 
bara "Happy hour 17-19" 
Það er ekkert verið að segja neina sögu eða selja neina vöru eða kafa neitt 
ofan í eða upplýsa um neitt eða interacta við þig eða bjóða þér að koma ef 
þú kommentar eða eitthvað bara... 

 
Helgi:  Myndir þú segja að fyrir þau fyrirtæki kannski sem hafa ekki fjármagn og 

hafa kannski ekki starfsmann til að sinna þessu að þau geti þá kannski 
skemmt fyrir fyrirtækin ef þetta er illa gert? 

 
Sindri: Já ég myndi segja að það sé alveg hægt að skemma ef þú ert með einhvern 

sem kann ekki að skrifa eða gerir þetta virkilega illa þá getur það komið 
mjög illa út. 

 
Ég man til dæmis eftir dæmi með Taco barinn um daginn... hann opnaði og 
lokaði tveimur dögum seinna þá kom einhver færsla á FB "Afsakið, kokkarnir 
okkar löbbuðu út, ef þið heyrið eitthvað slúður úti í bæ er það ekki satt" 
þetta hafði neikvæð áhrif á Taco barinn því þau voru að reyna að afsaka 
eitthvað  
að einhverjir starfsmenn löbbuðu út útaf einhverju en vildi ekki segja hvað 
það var þannig það getur klárlega haft slæ, áhrif... það getur þá bra verið 
betra að vita ekki af þessu. Ég vissi af þessu útaf FB, ég hefði aldrei frétt af 
þessu annars... 
Það getur haft slæm áhrif en ég held fyrir þau fyrirtæki sem hafa ekki mikið 
fjármagn milli handanna að þau ætti kannski að taka bara einn miðil og 
einbeita sér að honum... Eins og með FB því þar þarftu ekki að setja eins 
mikið inn... getur sett eina færslu og boostað hana í viku og leyft henni að 
lifa í viku og það sjá hana kannski 1000 manns á dag. 

 
Takk kærlega fyrir að nenna að sitjast niður með mér........ 

 
Helgi:  Eitthvað sem þú vilt bæta við? 
 
Sindri: HR er að miklu leyti komið á þann stað sem það er í dag útaf SM og það er 

ekkert leyndarmál... útaf þeirri vinnu sem hefur verið lögð í það og hversu 
mikil gæði við setjum í content þá er HR á þeim stalli sem það er í huga 
fólks sem er kannski meiri gæði en næsta búð.   
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Transscript of interview with Icepharma 
 

1. Hvaða kosti sérð þú fyrir fyrirtækið við að nota samfélagsmiðla í stað 
hefðbundinna leiða? Hvaða ókosti?  

 
Sandra: Það sem ég lít á í dag, það sem við höfum verið að nota fyrir okkar svið er 

tiltölulega ódýrt, eins og SC kostar okkur ekkert og IG kostar okkur ekki 
neitt þessar leiðir sem við höfum verið að fara. 

 
Helgi: Nema þá bara starfsmaðurinn sem fer í það... 
 
Sandra: Já þá bara vinnutímann, en við höfum ekkert verið að boosta á IG eða SC 

eða eiginlega FB ekki neitt fyrir okkar svið, bara smá, ekki mikið og svo er 
bara hversu fljótt þetta kemst út í heiminn. 

 
Sóley: Þetta hreyfist bara mjög hratt og er að ná til okkar markhóps. 
 
Helgi: Aðalástæðan fyrir því að þið eruð boosta minna heldur en t.d. HR boostar 

öllu sínu dóti er að fólk er kannski meira að interacta við síðuna ykkar? 
 
Sóley: Já bara meira að interacta á SC og IG heldur en FB nokkurn tímann... 

allavega í okkar tilfelli. Við þurftum að breyta um nafn og þar af leiðandi 
misstum við um 20.000 vini á FB og þess vegna fórum við á aðra miðla og 
þannig gengur það fyrir okkur ennþá í dag allavega og við erum bara þar. 

 
Helgi: En breyttuð þið þá SC og IG? 
 
Sóley: Já við þurftum að vinna það bara upp og erum að vinna í að ná því upp eins 

og er og erum á góðri leið. 
 
Helgi: Einhverjir ókostir? 
 
Sandra: Í rauninni er boostið orðið ókostur... og það felst allt ef þú boostar ekki á 

FB.  
 
Sóley: Þarf að boosta til þess að fólk sjái það á annað borð hvað þú ert að setja 

inn.  
 
Helgi: Já ég veit að þú nærð kannski til um 10% af þeim sem hafa like-að síðuna 

ef þú boostar ekki. 
 
Sandra: Já eins og ég segi að ókosturinn í dag er að þú færð ekki að gera þetta á 

þínum forsendum. Þú ert búinn að safna þessum followerum en þú færð ekki 
að sýna þeim það sem þú vilt sýna þeim nema borga fyrir það og það er 
ókostur í rauninni. Allavega með FB myndi ég segja. 

 
Sóley: Já þetta er þannig með IG orðið líka... 
 
Helgi: Einhverjir fleiri ókostir sem SM hafa umfram aðra miðla? 
 
Báðar: Nei ekki fyrir mitt leyti... allavega ekki í dag. 
 
2. Hvernig myndir þú lýsa hinum dæmigerða viðskiptavin? 
 
Sóley: Í rauninni bara tvítug stelpa sem æfir í World Class 
 
Sandra: Og vill bara vera í öllu því nýjasta. Ég myndi í alvöru segja ljóshærð, 

grönn, tvítug stelpa sem æfir mikið basically. 
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Sóley: OG er í skóla og er að kenna eitthvað með í WC. 
 
 
Helgi: Hefur þá kannski ekkert sérstaklega mikinn pening milli handanna? 
 
Sandra: Hún myndi vera að kenna með skólanum í WC 
 
Helgi: Þannig hún er með afslátt hérna?  
 
Sandra: Já. Myndi segja að þetta sé hinn týpíski markhópur. 
 
Helgi: Þannig semsagt sá kúnni sem þið talið mest til? 
 
Báðar: Já. 
 
3. Notast fyrirtæki þitt við samfélagsmiðla á einhvern hátt? Ef já, hvernig? 
 
Sóley: Við notum þá til þess að kynna vörur, kynna hvað er nýtt. Hvað er að 

koma, hvað er væntanlegt, verð og stærðir. Flottar myndir, kynnum 
íþróttafólk og annað fólk sem er á styrktarsamning. Reynum að boosta því ef 
þau gera eitthvað vel.  

 
Sandra: Já þetta er svona aðallega það sem við gerum. Deildin auglýsir eiginlega 

ekkert í blöðum. Ástæðan fyrir því er kostnaður og það að nær ekki til okkar 
markhóps. 

 
Helgi: Þannig fyrst og fremst budgetið sem hamlar? 
 
Sandra: Nei myndi ekki segja það, við veljum bara að gera kannski aðra hluti eins 

og það sem við erum að gera með Converse í dag. Við velrjum aðra hluti en 
að setja auglýsingar í blöð og sjónvarp en ekki budgetsins vegna. 

 
Sóley: Okkar markhópur er kannski ekki að fletta Fréttablaðinu eftir vinnu... það 

fer frekar bara í ruslið en það rennur í gegnum SM allan daginn.  
 
Helgi: En eins og með Converse. Eruð þið ekki mest í einhverju svona event 

marketing þar í dag? 
 
Sandra: Jú í dag, akkúrat núna erum við búin að vera að gefa skó. Við erum búin 

að fara í 5 skóla og förum í 6. Gefum 50 pör á hverjum stað og erum með 
hashtag sem við gefum með hverjum skó þannig fólk geti notað hashtagið ef 
það vill. 

 
Þannig við viljum frekar fá þetta online, fólk er að snappa í röðinni og þegar 
það fær skó þannig að við reynum að ýta því öllu á samfélagsmiðlana. 

 
Helgi: Já þannig þið notið SM í það sem við myndum kalla bara awareness 

basically? Sá fræjum hér og þar? 
 
Sandra: Já ég myndi segja það. 
 
 
4. Notar fyrirtækið þitt fleiri en eitt platform á social media og hver er 

munurinn þar á milli? 
 
Sóley: IG, SC og FB. Við erum mest á IG og svo SC og FB minnst. Íþróttamegin 

allavega.  
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Helgi: Hver er munurinn á milli? 
 
Sóley: Munurinn er eins á snappinu tökum við kannski nýjar vörur og það sem við 

höfum gert núna er að setja nýjar vörur á SC, auglýsum það þar. Tökum svo 
nokkrar myndir af SC og inn á IG og auglýsum þar að við höfum verið að 
taka inn nýja sendingu inn á SC. Í rauninni instastory... 
Og á IG reynum við að pósta eins flottum myndum og við getum og reynum 
að beina fólki uppeftir til okkar í búðina eða inn á vefverslun.  
Inni á FB er eiginlega bara það sama og IG. 

 
Helgi: Þannig að IG er kannski meira image building, byggja upp ímynd 
 
Sandra: IG h0fum við reynt að halda meira clean, það er orðið aðeins öðruvísi en 

það var efitr að við fengum fleiri vörumerki og erum að reyna að finna aðra 
línu með það.  

 
Helgi: Þið eruð svolítið týnd kannski ennþá þar? 
 
Sóley: Já, en það sem hefur virkað fyrir þessa verslun er svona svolítið allt úti um 

allt... útaf þvi að ef við færum HR leiðina og værum með allt á hvítum 
bakgrunn, allt rosa clean og með rosalega flottar myndir held ég að 
kúnnahópurinn myndi ekki tengja eins vel.  

 
Helgi: Það sem HR er að þeir eru búnir að búa til persónu eða heim sem er bara 

HR... 
 
Sandra: Við erum búin að mynda svolítið okkar heim hérna hjá okkur. Fólk veit 

alveg hvert það á að fara til að sjá hvað er nýtt og það þarf eiginlega enginn 
að hringja því þú sérð á SC að það voru að koma nyjar vörur og kúnninn 
okkar þekkir okkur mjög vel sem er þægilegt því hann veit hvert hann á að 
leita 
Eins og með IG reynum við að setja inn bara íslenskar myndir til að fólk 
tengi betur því ef við setjum inn myndir úr myndabanka frá NIKE t.d. selur 
það ekki eins mikið fyrir okkur. 

 
Sóley: Það eru flottari myndir sem þeir eru með en kúnnarnir okkar hér á Íslandi 

tengir ekki við það. 
 
Helgi: Þá er SC væntanlega bara direct marketing til að henda út vörum? 
 
Sóley: Já verð og stærðir. Fólk hendir mikið af spurningum þar inn þar sem maður 

er mikið að svara þegar við erum að pósta einhverju inn. Annars er ekkert 
að gerast þar annað. 

 
Helgi: En FB, það er ekki mikið að gerast þar? 
 
Sóley: Því sem við póstum á IG haka ég við að setja á FB líka og það fer þá 

þangað... 
 
Sandra: Við fáum reyndar eitt og eitt skilaboð um vörur þar inni, kannski um 

gallaðar vörur og þannig.  
 
Sóley: Já einhverjar kvartanir og þannig. 
 
Helgi: Þið fáið þá kvartanir á FB? 
 
Já slatta. 
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Helgi: Er eldra fólk á FB en hinum miðlunum? 
 
Já? 
 
Helgi: Er það kannski svona eins og maður hefur heyrt mömmur að tuða 

stundum... 
 
Sóley: Það er enginn sem hefur meira samband en yngra fólkið en það er alveg 

blandað.  
 
Sandra: En það er alveg sanngjarnt með þegar það er að kvarta. 
 
Sóley: En við erum með góða línu til að fara eftir til að taka á þannig málum 

þannig það er ekkert vesen.  
 
Helgi: En eins og með aldursflokka. Hvað eruð þið til dæmis að ná til gamals fólks 

á þessum miðlum. Ég veit að t.d. 30+ er meira á FB en IG og SC og svo að 
á IG fer það niður í einhvern ákveðinn aldur en deyr svo út. 

 
Sóley: FB er með elsta hópinn. Mamma mín er að skoða þetta, hún er 55 og ég 

held það fari ekki mikið eldra en það. En SC hefur mikið af eldri konum þar 
sem kemur á óvart. 

 
Sandra: Já það kemur á óvart. 
 
Sóley: Við erum ekki alveg að ná IG en það er bara allt í lagi það er bar annar 

hópur þar. 
 
Sandra: Markhópurinn er ekkert hærri en 50 ára. 
 
Helgi: Markhópurinn er aktívt fólk semsagt. 
 
Já nákvæmlega. 
 
5. Notið þið social media fyrir markaðsrannsóknir,  vörumerkjavitund, 

vöruþróun/þjónustuþróun og þá hvernig og hvað teljið þið að þið séuð að fá 
út úr því? 

 
Sandra: Ekkert í markaðsrannóknum. Eiginlega ekki neitt. Vörumerkjavitund, jú 

við höfum alveg verið með það svona á IG okkar.  
 
Sóley: Núna eins og með Converse er þetta meiri vörumerkjavitund.  
 
Sandra: Já með Converse er það þannig og með Nike eiginlega líka. Erum að sýna 

vörur og þannig. 
 
Helgi: Með Nike eruð þið þá kannski bara að búa til awareness um að það séu 

komnar nýjar vörur? 
 
Sandra: Já en eins og með Sneakerball og íþróttafólkið okkar þá erum við að troða 

því inn í hausinn á fólki að vera í Nike. alveg líka og eins og þegar við 
póstum myndum úr myndatökum þá erum við að ýta undir þetta. 
En við erum að ýta undir vörumerkjavitund fyrir Converse á ÍSlandi í dag því 
okkur finnst það ekki vera nógu stórt og við erum þá að ýta undir það.  

 
Helgi: En þjónustu/vöruþróun, er það eitthvað eins og þjónustan í búðinni. Hefur 

hún þróast í gegnum samfélagsmiðla eða ábendingar frá fólki eða... 
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Sandra: Það koma ábendingar í gegn á FB og svona og svo líka eins og með 

þjónustuna í búðinni þá myndast það svolítið innanhúss því það er kvartað 
mikið ef það eru ekki nógu góðir starfsmenn eða þjónustan ekki góð, þá eru 
konurnar hérna innanhúss fyrstar til að láta vita myndi ég segja. 
En þjónustan, jú það mætti segja að við gerum það og við fáum 
ábendingar.  

 
Helgi: Ef við förum aðeins í markaðsrannsóknir aftur. Eruð þið ekkert að mæla 

hverju aðgerðir eru að skila? 
 
Sandra: Nei við höfum verið léleg í því og svo eru þetta svo fín líka. Við erum 

meira að sjá hvað fer af hlutum þegar við setjum eitthvað inn í story t.d. en 
við höfum ekki verið að taka fastar tölur eða gera... það er svo erfitt fyrir 
okkur sem umboð. 
Sérð eins og með Converse núna að við erum að henda þessu svona "out 
there " og það er rosalega erfitt fyrir mig að mæla það. Ég þarf þá að fara á 
alla okkar sölustaði og segja "frá og með 27. verðum við að mæla allt" þetta 
er svo erfið lína fyrir okkur því við erum umboðð 

 
Helgi: Þið fáið þá ekki brotið niður í tölur héðan? 
 
Sandra: Nei það eina sem við eigum er salan okkar út sem er bara pakkinn sem 

fer til sölustaða. 
Og þess vegna er það erfitt fyrir okkur að gera rannsóknir. 

 
Sóley: Við prófuðum einu sinni með fótboltabúning sem við settum á SC sem við 

ógeðslega mikið af. Tókum myndir og það seldist sjúklega mikið af honum 
en hann seldist ekki alveg upp en hann seldist rosalega vel. Hann var búinn 
að vera til mjög lengi og seldist mjög mikið eftir þessa færslu. 

 
Sandra: En því miður þá höfum við ekki gert það. 
 
6. Telur þú að fyrirtækið sé að fá meira eða minna út úr því að nota 

samfélagsmiðlana? 
 
Sóley: Meira, miklu meira 
 
Sandra: Ég veit ekki hvar við værum ef við hefðum ekki SM í dag. því ég er aldrei 

að fara að auglýsa Hverslun í blöðum eða vefborðum eða neitt þannig. Ef við 
værum ekki með SM þá veit ég ekki hverjir væru að koma hérna því fólki 
hleypur svo mikið til þegar það er eitthvað sem kemur sem þeim líst á. 
Þá er fólk bara farið af stað hingað upp eftir þannig ég held við græðum 
miklu meira á að hafa þá en ekki...  

 
Helgi: Það er svona meira, annars þyrftir þú að auglýsa upp annars staðar 
 
Sandra: Annars þyrfti ég að eyða pening í að búa til auglýsingur, setja vöru sem 

væru flottuar og þannig og þetta eru miklu meiri vinna, vesen og kostnaður. 
 
Helgi: Hlutirnir sem þið setjið á IG eða SC... þið fáið kannski ekki marga hluti af 

öllu og þið setjið það inn þar? 
 
Sandra: Já og nei... til dæmis tech fleece er eitthvað sem við fáum mikið af alltaf 

og það selst bara upp strax. Við erum að prófa núna að taka meira að segja 
extra mikið af því og sjá hvað gerist.  
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Sóley: En eins og með ef það koma flottar hettupeysur og þannig þá selst það upp 
um leið og það kemur inn á SM... en þessir basic hlutir sem eru alltaf til þá 
er það minna. 

 
Helgi: Og þið náið kannski að stýra svolítið traffíkinni inn í búðina hjá ykkur? 
 
Sandra: Já eins og núna erum við bara ósjálfrátt að nota traffíkina í Converse og 

þá náum við að stjórna svona hverjir koma og það er rólegt í búðinni þegar 
við erum ekki að setja á SC þannig það er pínu þannig. Sem er samt fínt 
skilur þú og það er oft sagt við okkur ekki setja neitt í dag því það er bara of 
mikið að gera og þær ráða ekki við umfeðrina og þá bara getum við ekki sett 
neitt inn. 

 
Helgi: Já það er kannski lúxus vandamál. 
 
Báðar: Já, nákvæmlega. 
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Transscript of interview with Nói Siríus 
 

8. Hvaða kosti sérð þú fyrir fyrirtæki, ekkert endilega Nóa Siríus við að nota 
samfélagsmiðla í stað hefðbundinna leiða? Hvaða ókosti? 

 
Silja: Ertu að leita að einhverju stuttu, bara 1,2,3 eða... 
 
Helgi: Já bæði og... 
 
Silja: Sko það fer náttúrulega klárlega eftir því hvaða vöru þú ert með en það er 

náttúrulega, mér finnst kannski rosa mikið talað um yngri kynslóðina í þessu 
samhengi.  
Ef ég er t.d. með vöru eins og pipartrítla sem við erum að setja á markað þá 
nota ég t.d. áhrifavalda og ég fór í gegnum Ghostlamp með það, ég miðaði 
það meira við yngri kynslóðina en eitthvað annað og svo með konfektið nota 
ég algjörlega öðrum tilgangi.  
Ég er með gríðarlega mörg vörumerki, um 3000 vörumerki sem við erum að 
vinna með þannig ég sé ýmsa kosti og galla. 
Kostirnir einna helst að þú getur náð til margra... 
Stærsti kosturinn er að neytandinn velur að horfa á það, eins og með 
Snapchatið þú ert svolítið að gera þetta fyrir hans ánægju heldur en að 
þröngva því upp á hann. Þú ert náttúrulega alltaf að þröngva því upp á hann 
með öllum auglýsingum og með hvaða hætti sem þú gerir það en svona 
stærsti kosturinn er að hann fær að ráða og velja hvort hann horfi á það og 
hann upplifir vörumerkið þannig að hann ákveði að fara og kaupa það því 
hann sá það þarna eða líkaði við þetta. 
 
Og svona hann er að búa til good will líka innra með sér með að líka við og 
kommenta. Kommenta með vinum sínum, merkja mömmu sína og svona því 
hann er actually það tryggur vörumerkinu að hann er tilbúinn að setja nafnið 
sitt við það publically og það finnst mér sýna... gefa til kynna loyalty og 
hversu mikla tryggð vörumerkin geta átt í viðskiptum. 
 
Það er svona stærsti kosturinn eins og ég sé hjá Nóa, ég set út póst og við 
erum bara með sælgæti, ekki með utanlandsferð eða eitthvað slíkt. Við erum 
bara með sælgæti, ný vara er að koma á markað og okkur langar að deila 
henni með þér. 
Ógeðslega simple, merktu við þann sem þú myndir vilja deila nammikörfu 
með... Við fáum yfir 5000 til 8000 komment á hvern einasta status því fólki 
þykir ótrúlega vænt um Nóa ef við tölum um það í því samhengi að það er 
tilbúið að þú veist, merkja sig og vini sína og actually sýna tryggð gagnvart 
vörumerkinu publically og kosturinn við það er að það er hægt að mæla það 
hvar viðskiptavinurinn setur vöruna og svo eru margir með leiki þar sem 
enginn tekur þátt í því það þarf að vera þess virið. 
 
Hversu langt fólk er tilbúið að ganga fyrir þína vöru. Fyritæki hafa prófað 
eins og leiki og þannig sem þú þarft að taka mynd af þér með vörunni og 
pósta. Það gengur voða illa nema þú sért með vöru sem er það dýr að þú ert 
tilbúinn að fara alla leið með þetta og vinna þetta eða fólki finnst það vænt 
um vöruna þína að það tilbúið að taka mynd af sér og pósta á sinn miðil... 
það er langsótt þetta ferli en þú getur séð hversu langt fólk er tilbúið að fara 
þarna á miðlinum fyrir þína vöru og það er eitthvað sem við höfum séð með 
mismunandi vörumerki sem við höfum póstað inn á að fólk gengur lengra 
fyrir sum vörumerki og mun styttra fyrir önnur. 
Já það finnst mér helsti kosturinn, þetta loyalty og að þú sérð hversu langt 
fólk er tilbúið að fara.  

 
Helgi: Þannig að þú getur mælt svolítið image-ið sem fólk hefur af vörunni? 
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Silja: Já að það sé tilbúið að segja sögur, við höfum til dæmis beðið fólk um 

jólasögur og þannig og fengið þúsundir kommenta. Þá ertu að deila svolítið 
tilfinningum og þannig... en hún þarf að vera góð því þú ferð ekki að pósta 
öðru. Þú getur séð svolítið hversu langt neytandinn er tilbúinn að fara fyrir 
vörumerkið og það finnst mér helsti kosturinn. 
Annað finnst mér vera að hérna, það fer náttúrulega eftir hvaða miðill það er 
en við töluðum um það áðan eins og með þessar myndir og annað, þú 
veist... mörg fyrirtæki og þessi markaður sem við erum á núna. Við erum 
svo ótrúlega fá að fyrirtæki verða að nota þetta svolítið rétt til að sjá hvaða 
kosti þau geta fengið úr hverjum miðli því þeir hafa allir sinn eiginlega og 
sína kosti.  
Þó það sé erfitt að tala um samfélagsmiðla í heild því FB og Snapchat eru 
tvennt ólíkt og mér finnst mjög erfitt að svona kannski setja þá saman undir 
einn hatt.  

 
Helgi: Já já þeir hegða sér mismunandi og eru með mismunandi aldurshópa. 
 
Silja: Já algjörlega, það er líka t.d. mjög erfitt að mæla eitthvað í gegnum SC því 

það hverfur eftir nokkrar sekúndur en að sjálfsögðu er hægt að fylgjast með 
í gegnum alls konar hashtög og eitthvað slíkt en þetta er erfður miðill SC og 
maður þarf rosa mikið að hugsa, kosturinn er að þú getur tengst við 
ofboðslega skemmtilegt fólk og þú getur tengt við alvöru manneskjur og 
verið svolítið persónulegur og það er kannsi það sem samfélagsmiðlarnir 
gera fyrirtækinu svolítið kleift að vera persónuelgt og það er svolítið eins og 
að koma með sinn eiginn brag að koma með status með hjartaköllum og 
vera svona svolítið loveable einn daginn og svo eitthvað svona Halloween og 
þá erum við svona pínu scary. 
Það er hægt að vera svona persóna út á við og það er finnst mér stór kostur 
við samfélagsmiðlana.  

 
9. Hvernig myndir þú lýsa hinum dæmigerða viðskiptavin?  
 
Silja: Markhópurinn eða svona meðal? 

Sko hinn týpíski viðskiptavinur Nóa er kona á aldrinum 30 til 60 ára sem 
kaupir inn fyrir heimilið og er svona, það endurspeglast kannski svolítið í 
vörunum okkar. 
Við erum með Nóa Kropp og fleira í svona magni, konur kaupa það rosa 
mikið fyrir alla fjölskylduna og kallinn gerir það auðvitað líka en þetta er 
svona öðruvísi. 
Karlar taka meira stykkin og hugsa kannski "Umm mig langar í þetta með 
kaffinu á eftir" eða eitthvað slíkt, þetta er meira svona ÉG og eitt stykki. 
En þær eru miklu meira svona "Humm honum finnst þetta gott, mér finnst 
þetta gott og krökkunum þetta gott" og er miklu meira eins og karfan verður 
til hjá konunni... 
Ertu kannski að tala um eittvað annað en þetta?  

 
Helgi: Nei akkúrat þetta. Hvaða viðskiptavin þið talið við í markaðsstarfinu. 
 
Silja: Aðallega konur á þessum aldri og svo er náttúrulega allur gangur með 

mismunandi vörur eins og með Trítla og þannig og við getum alveg farið 
neðar en við markaðssetjum aldrei fyrir börn t.d. og ekki á barnatímum eða 
neinu slíku og við pössum það svolítið og við erum ekki í þeirra hæð heldur í 
framsetningum og þannig, það er kannski óumflýajanlegt í hillum en eins og 
með páskaegg stöflum við alltaf þannig að krakkar geti ekki sett það í 
körfuna sjálf eða haft áhrif á kaup mömmu sinnar og pabba og það stefna 
sem við vinnum eftir. 

 



	

	 106	

Helgi: Já ég skil, ég tengi einmitt við að taka eitt og eitt stykki sjálfur. 
 
(hahaha Silja hlær)  
 
Helgi: Og konan mín tekur pokann. 
 
Silja: Já fyrir ykkur bæði, já ég kannast líka við það með minn mann. "Keypti mér 

hérna geðveikt gott... já keyptiru mitt uppáhalds? Nei reyndar ekki, gleymdi 
því" 

 
Helgi: Við erum bara svona. 
 
Silja: Já algjörlega. 
 
 
10. Notast fyrirtæki þitt við samfélagsmiðla á einhvern hátt? Ef já, hvernig? 
 
Silja: Já við notum Facebook og Instagram og höfum notað Snapchat í gegnum 

Ghostlamp og við vorum líka með SC smakkara sem við vorum með á sínum 
tíma en gekk ekki. 
Þessi miðill er rosalega stjórnlaus miðill sem okkur fannst erfitt að vinna 
með. 
En ef þú ert að vinna með Ghostlamp hefur þú einhvern til að kvarta í ef það 
er eitthvað sem þarf að gera betur næst... en þetta er öðruvísi með SC og 
þú ert þá bundinn við einhevrja persónu eins og við þekkjum með Fjallið eða 
Tiger Woods eða hvern sem er og þú ert að tengja þig alltaf við einhevrja 
manneskju. 
Og um leið og hún misstígur sig þá er hún með vörumerkið þitt í höndunum 
og þú ræður ekkert hvort hún fer á djammið sama dag og þú sendir henni 
nammið eða eitthvað slíkt og þetta er því erfiður miðill en við erum á 
þessum þremur miðlum. 

 
Helgi: Þannig þið hafið þá svona hálfpartinn haft einhvern rýnihóp á SC í þessum 

smökkurum? 
 
Silja: Já sko... við vorum með fræga snappara eða áhrifavalda sem eru hérna 

semsagt við völdum og bara útfrá áhuga þeirra á Nóa en ekki eitthvað svona 
sem við völdum útfrá nema að þeir töluðu oft um Nóa á Snappinu sínu og 
við sendum þeim nammi og fengum þau í svona smá samstarf þar sem við 
myndum senda þeim nýjustu vörurnar fyrst og þeir fengju að smakka þær 
fyrst og sýna þær svo á SC. 
Og okkur fannst það virka svona best á SC hjá okkur að svona segja "Þetta 
er komið" en að láta einhvern borða Nóa Kropp á laugardögum er ekkert 
endilega eitthvað að virka sko. 
Kannski aðallega að segja fólki að eitthvað sé komið en við ákváðum að 
blása það af.  
Vinnan í krngum það var gríðarleg og það þarf bara að hafa þriðja aðila sem 
sér um þetta og passa upp á sambandið. Að þú verðir ekki vinur og þannig, 
að sambandið verði ekki eitthvað annað en viðskiptasamband. Sem er 
svol´tiil hættan með þann miðil. 

 
11. Notar fyrirtækið þitt fleiri en eitt platform á social media og hver er 

munurinn á milli FB og IG og SC. 
 
Silja: Sko við erum með svo ótrúlega ólíka hópa. 

Eins og á IG erum við með miklu yngri hóp heldur en á FB okkar. FB er mun 
virkara fólk og miklu meira svona eldri hópur sem er þá skemmtilega, vill 
deila öllu.  
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Við fáum yfir 1000 deilingar kannski á póst sem segir bara "Hey hvernig 
væri að fá sér nammi um helgina?" og fólk er tilbúið að deila því á sinn eigin 
vegg. 
En það er öðruvísi með IG. fólk svona meira Likear og virknin er minni þar 
og svo eru vissulega mun færri followers þar og við erum komin miklu 
styttra á veg með þann miðil. 
Við elskum FB og við fáum ótrúlega margar hugmyndir þar. 
FB hjálpar okkur mikið eins og með val á t.d. bara eitt dæmi þá ákváðum við 
að koma með hátíðarrúsínur núna fyrir jólin og ég var búin að búa til 
umbúðir og þær voru komnar í prent. 
Og ég ákvað að koma með svona teaser út. 
Ég var búin að ákveða að það yrði karamellubragð af rúsínunum. Og var 
búin að koma með teaser bara til að forkynna þær þar sem ég spurði "Hvað 
finnst þér að ætti að vera bragðið af rúsínunum í ár" og karamella var svo 
basic og þetta var bara til að fá fólk til að byrja að giska á... vissiru að það 
væru að koma rúsínur og hvernig helduru að þær verði? 
Bara til að fá smá Word of mouth, og það kom ekki ein karamella og ég var 
bara... hringdi í prentsmiðjuna og setti þetta allt á hold með umbúðir.  
Við fengum rosalega mikið af appelsínurúsinum, fólk vildi rosalega mikið 
appelsínubragð þannig að ég las yfir öll kommentin og það var romm og 
kanel og ég var bara OK þannig mitt er ekkert jólalegt. 
Þannig ég keyrði í það að fá mandarínubragðefni og ákvað að koma með 
Mandarínurúsínur, eitthvað svona jólalegt sko. 
Þannig að við þurftum að breyta því á allra síðustu stundu og hérna þetta 
var rosa vesen. 
En það er ótrúlega margt sem maður heldur að maður sé að gera rétt en er 
ekkert endilega að gera það. 

 
Þarna erum við með 72.000 manns og við notum það hiklaust með eitthvað 
svona en þarna var ég bara algjörlega lack of judgement að actually hugsa 
út í þetta því mér fannst þetta svo algjörlega gefið en það var það bara alls 
ekki þannig maður getur lært ótrúlega mikið og fengið ótrúlega mikla hjálp 
og þá talar maður um... margir eru bara í svona hóphugsun innan 
fyrirtækisins og svo er markaðurinn bara ekkert sammála þannig þetta er 
ótrúlega góður, allavega við FB okkar hjálpar okkur rosalega mikið í 
markaðsstarfi og öllu sem við erum að koma með að fólkið sé að deila þessu 
og taka þátt og like-a og kommenta  
og við erum alveg ofboðslega ánægtð með FB okkar og það er okkar helsti 
miðill í að kynna allar vörur og koma með allt nýtt þar í gegn. 

 
Helgi: Já þannig að í rauinni notið þið FB meira í svona samtal við viðskiptavini og 

allt í kringum það og byggja upp vitund. Eitt gott sem einn sagði við mig, að 
samfélagsmiðlar væru rosa góðir í að planta svona fræjum út í kosmósið.  

 
Silja: Já algjörlega. Það er alveg það.  

Samskipti við viðskiptavininn, öll message, allar kvartanir og þannig kemur 
þarna í gegn og við svörum öllu og það er mjög staðlað hjá okkur.  
Sama hvað það er þá færðu alltaf einhverjar sárabætur, við sendum þér 
alltaf stórann pakka og við erum þakklát. Við erum alltaf í þessum þakkargír 
á samfélagsmiðlunum okkar og já það er alveg satt. 
Þú byrjar kannski þar að planta áður en þú ferð yfir í aðra miðla þar sem að 
þetta er kannski skapar mesta Word of mouth, þú ert fyrstur til að sjá 
eitthvað og fólk er bara "hey varstu búinn að sjá þetta". 
í staðinn fyrir að "Hey varstu búinn að sjá  nýju auglýsinguna frá Icelandair, 
hún var ógeðslega flott. Ég bara finn hana á Youtube fyrir þig" þetta er ekki 
bara "Hey vissiru?"  
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Það er powerful að geta komið með fram "Þetta eru nýju rúsínurnar" og fólk 
er bara "Vissir Þú?" þannig að já maður plantar fyrstu fræjunum þar og svo 
koma auglýsingarnar í kjölfarið.  

 
Helgi: IG eins og með myndir og þannig. Ég hef rekið mig á að flestir nota það í 

image building tilgangi þannig séð. 
 
Silja: Við erum ótrúlega mikið að setja sama efni á þessa miðla sem er ekkert 

endilega gott skiluru. Maður á ekkert endilega að vinna með einhverja leiki í 
gegnum IG eða og allt öðruvísi leiki þar sem maður er ekki að leita að 
komment eftir komment því kommentakerfið þar er öðruvísi en á FB... þetta 
er ekki eins mikil virkni í kommentakerfinu en það er rosalega auðvelt að 
like-a, þú bara skrollar niður. 
ÞAnnig að þú veist, við höfum farið með svona like leik þar í gegn en okkur 
finnst IG, það er miklu minna að gerast þar heldur en á FB okkar en okkur 
finnst hann kannski erfiðari miðill allavega eins og er þar sem við höfum ekki 
þróað okkar taktík með hann og hvað virkar best. 
En komin svona ansi langt á veg með FB. 

 
Helgi: Hafið þið eitthvað skoðað Twitter? 
 
Silja: Nei við höfum ekki skoðað það, eða við höfum skoðað það en ekki ákveðiið 

að fara þangað. 
Við erum, allavega eins og fyrirtækið okkar Nóa. Við erum ofboðslega lítið 
með skoðanir, Við erum ekki með skoðanir á neinu. Við erum ofboðslega 
hlutlaus. 
Við erum bara svona gamli Nói sem er bara svona ógeðslega fun... það er 
alltaf föstudagur en við erum samt settleg og fáguð og við tökum ekki 
afstöðu með eða á móti neinu.  
Það kæmi aldrei auglýsing þar sem væri eitthvað dodgy eða eitthvað sem 
væri óbeint skot eða þannig því við viljum vera hlutlaus þannig að með allt 
svona eins og að skapa umræðu... við erum ekki þar þannig að þetta er 
svona ákveðin stefna en Twitter er gott í ýmsum tilgangi eins og með bæði 
markaðssetningu á stjórnmálum, stjórnmálamönnum og persónum og öðru 
þar sem að meira snýst um skoðanakerfi og þannig en við höfum ekki 
ákveðið að fara á Twitter. 

 
12. Notið þið social media fyrir markaðsrannsóknir þá hvernig og hvað teljið þið 

að þið séuð að fá út úr því? 
 
Silja: Ekki formlega markaðsrannsóknir, við erum með eins og Maskínu og annað í 

þessum svona dýpri markaðsrannsóknum og að sjálfsögðu gerum við, 
notum hérna til að fá skoðanir fólks. En ekkert svona dýpra eins og 
"Afhverju" 
Jú þú getur fengið einhver skoðanir, en það er þá bara mjög grunnt. Við 
höfum gert einhverar kannanir en ekkert ítarlegar markaðskannanir til að 
vita ástæður eða hvað veldur einhevrju...  við vinnum með Maskínu í 
markaðsrannsóknum og það hefur reynst okkur mjög vel og við höfum ekki 
gert það markvisst í gegnum samfélagsmiðla. 

 
Helgi: Ekki nema þá spyrja álits á "Myndir þú vilja kaupa þessa vöru"? 
 
Silja: Já algjörlega en eins og þar þa erum við alltaf búin að þróa vörurnar nema 

kannski eins og með rúsínurnar þá sem betur fer vorum við ekki búin að 
prenta en hérna... við erum svona alltaf "Hey vissir þú", eða "Hvað mydnir 
þú vilja að væri jólavaran í ár" eða eins og með Sumarkroppið, "viltu að það 
haldi áfram"? 
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Við fórum til dæmis í hérna Piparkropps kosningin um hvort það ætti að 
halda áfram eftir sumarið af því það var Sumarkropp og það var hátt í 270 
og eitthvað þúsund manns sem sáu auglýsinguna og hátt í 100.000 sem 
tóku þátt sko þannig við vorum bara, þú veist viltu að það haldi áfram "Já 
eða Nei" og við fengum rosalega mikið feedback og fáum alltaf. 
En þarna vorum við búin að taka "Takmarkað magn" merkinguna af 
umbúðunum og löngu búin að ákveða að það myndi halda áfram og þetta er 
svona miklu meiri gervirannsóknir í gegnum FB þar sem við erum 
náttúrulega framleiðslu fyrirtæki, ekki þjónustu fyrritæki og það er svo 
ógeðslega erfitt að bregðast við.  
Þannig ef við fengjum bara "Já það væri geðveikt" þá erum við 9 vikur að 
koma með nýja vöru, setja hana í þróun og það tekur svo langann tíma 
þannig við erum yfirleitt búin að ákveða þegar við spyrjum þar þannig að ég 
myndi ekki segja að það hefði ekki rosaleg áhrif á okkur rannsókninrar sem 
við gerum þar heldur bara meira WOW geggjaðar viðtökur og eitthvað 
þannig sko. 

 
Helgi: Þannig þið eruð meira í svona ímyndarlegum tilgangi þannig séð, að 

viðskiptavinurinn haldi að hann ráði einhverju? 
 
Silja: Já við erum svona að leyfa þeim að taka þátt og vera hluti af Nóa. Það er 

okkar taktík að leyfa fólki finnast þeir eiga eitthvað í okkur og að það hafi 
áhrif og geti svona einmitt komið sínum hugmyndum á framfæri. 
Þetta helst í hendur við þetta persónulega og að við séum að reyna að vera 
eins persónuelg og mannleg og við getum verið og það hefur virkað rosalega 
vel fyrir okkur og við höfum náð rosalega góðum tengslum við neytendurna 
okkar þannig.  

 
13.    Notið þið social media fyrir vörumerkjavitund, þá hvernig og hvað teljið þið 

að þið séuð að fá út úr því?  
 
Silja: Brand awareness er gríðarlega mikið notuð í gegnum FB hjá okkur. Við 

presenterum allar nýjar vörur þar í gegn og ef eitthvað er að til dæmis við 
minnum á bökunarvörurnar, minnum á nú er bökunar, nú er bolludagurinn... 
þetta er allt svona við að minna rosalega mikið á okkur þarna í gegn og 
notum þetta einna helst ef það er eitthvað sem okkur vantar að koma á 
framfæri eða langar að fólk hugsi til okkar. 
Fáðu þér nammi um helgina eða eitthvað þannig... þá poppar alltaf upp það 
nammi frá Nóa sem þér finnst best. Nóa Kropp eða hvort sem það er 
eitthvað annað og við notum það rosa mikið og komum því í gegn um FB. 

 
Helgi: Og þið fáið helling út úr því væntanlega? 
 
Silja: Já, gríðarlega mikið og sjáum eins og núna þegar við erum að koma með 

150gr súkkulaði með Bismarck kurli í og við vorum alveg svona "Geggjuð 
hugmynd, ógeðslega gott á bragðið en hverjar verða viðtökurnar? Hvar 
erum við á markaði með þetta"? Okkur finnst Bismarck brjóstsykur 
ógeðslega góður og hann er búinn að vera á markaði í 150 ár eða eitthvað 
en svo hentum við þessu út á FB og  
sögðum þetta verður Jólavaran í ár... ætlar þú að fá þér? 
Viðtökurnar urðu bara bilaðar þannig við vorum bara "Já þetta mun alveg 
virka" en þetta var samt alveg alltaf að fara út á markað sama hvað en þetta 
er bara svona gott að láta fólk vita og hafa það í stellingum og vera að 
hlakka til en ég gerði okkur smá grikk með að setja þetta inn af því við fáum 
sirka 150 símtöl á dag um hvenær þetta komi þannig ég setti þetta allt of 
fljótt inn en umbúðirnar koma ekki fyrr en í lok vikunnar þannig það er 
svona ein og hálf vika í þetta. 



	

	 110	

En við verðum bara að sætta okkur við það á meðan... maður má ekki vera 
of spenntur sko. 

 
Helgi: Ég tók einmitt eftir þessu sjálfur, það er búið að taka þess umræðu heima 

hjá mér með Bismarck súkkulaðið. 
 
Silja: Já þetta er svolítið þannig, allir að missa sig og allir að tala um þetta og það 

er rosalega gaman að því. 
 
14.    Notið þið social media fyrir vöruþróun/þjónustuþróun og þá hvernig og hvað 

teljið þið að þið séuð að fá út úr því?  
 
Silja: Já við notum samfélagsmiðla rosa mikið í það og við erum að þróa ýmislegt. 

Og hérna bara sem dæmi vorum við með rúsínurnar í vöruþróun og þær 
breyttust bara út af samfélagsmiðlum og við þróuðum þær út af þeim. Það 
var ekkert annað sem hafði áhrif þar. 
Rosalega mikið af hugmyndum koma í gegnum samfélagsmiðla. Við fáum 
mikið af skilaboðum, bæði vegna vara sem voru. Til dæmis hafa komið 
rosalega margar spurningar vegna peru og kóngabrjóstsykursins sem hætti 
á sínum tíma. Og ég bara ákvað að við myundum prófa að koma með hann 
aaftur fyrir jól sem jólaskot. 
Og það bilaðist allt á samfélagsmiðlum og við spurðum bara, það var ekkert 
sem þurfti einhverja vöruþróun, þetta var bara svona eignlega ákvörðun í 
sjálfu sér að byrja aftur á þessu verkefni sem er náttúrulega vöruþróun í 
sjálfu sér og við bara gerðum ekkert þar nema bara vorum ekki búin að 
prenta umbúðir og bara spurðum hvort við ættum að koma með þetta aftur 
fyrir jólin. 
Og það var það sem hrinti okkur af stað í að bara koma bara með eitt skot 
og reyna að koma til móts við þá sem misstu uppáhalds vöruna sína og það 
sérstaklega eins og elliheimilin og þannig og það vakti mikla lukku og kemur 
út bara núna fyrir helgi þannig það er svona ýmislegt, margar hugmyndir 
sem við hrindum af stað í vöruþróun út af FB. 
Og já það er aðallega útaf einhverju slíku sem kvikna ofboðslega 
skemmtilegar hugmyndir út frá. 

 
Helgi: Þið framleiðið Opal er það ekki? Þið hafið væntanlega fengið margar 

spurningar varðandi Bláan Ópal ekki satt? 
 
Silja: Við erum að reyna að þróa hann, þetta er ekki hægt sko. Það var náttúrulega 

notað klóroform í hann sem er náttúrulega mjög krabbameinsvaldandi. Og 
við myndum ekkert mega að setja það á markað. 
Ég fæ símtöl frá fréttamönnum svona 10-15 sinnum á ári að spyrja um þetta 
og það er alltaf spurt um þetta á netinu líka 
Það er bara mjög erfitt að finna annað efni í staðinn og það eru 3 erlend 
fyritæki að vinna í því að finna út úr þessu fyrir okkur og við munum aldrei 
koma með þetta nema þetta sé sama varan.  
En við megum ekki nota klóróform og ég veit ekki hverjum datt það í hug en 
það var gert á sínum tíma og fólk var hooked. 
En það fyndna samt með bláa ópalinn að hann var ekki að seljast neitt þegar 
hann var... hann er bara svona gömil mýta einhvern veginn. 

 
Helgi: Þetta er bara einhver svona gamll guilty pleasure... þeir notuðu náttúrulega 

kókaín í Coca Cola í gamla daga. 
 
Silja: Já nákvæmlega, hvað ætli það verði svo þegar við erum orðin gömul sem 

verður búið að finna út þá... 
 
15. Hvaða aðra miðla notið þið og hvernig? 
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Silja: Við notum dagblöð mjög mikið, útvarp líka. Sjónvarp, við notum netið eins 

og netborða, við notum PR marketing mikið og erum með sérstakann PR 
ráðgjafa hjá okkur sem sér um þegar það er krísa eða erum að spá í 
einhverri umfjöllun eða eitthvað slíkt. 
Við erum með bloggara, matarbloggara þá, við erum með samning með alls 
kyns síður eins og Tobba á mbl.is og það er bara blogg inni á fréttamiðli. 
Við notum mikið in-store marketing og pælum rosalega mikið í umbúðum og 
öllu efni sem við hengjum upp og öllum stæðum og þannig sem við setjum 
upp.  
Við erum með sölumann í öllum búðum á öllu landinu, sama hvaða 
smásjoppa það er. Það er allt frá risa Bonus búðum, Costco og niður í litla 
turninn á horninu. 
Við erum rosalega þjónustumiðuð og það er okkkar helsta markaðstól að 
koma vel fram við aðra og sérstaklega þá sem versla af okkur því að þeir 
segja öðrum að þú sért góður í samskiptum við viðskiptavinina, sama hversu 
lítill eða stór hann er. Þá býr það til word of mouth. 
OG við erum mikið í innri markaðssetningu, við erum náttúrulega 160 
manns sem vinnum hérna og ég vinn markvisst í því að senda allar 
auglýsingar innanhúss og allir fá að smakka fyrstu vörurnar. Þær eru sendar 
inn í matsal þar sem allir fá að taka með sér heim og leyfa heimilisfólkinu að 
smakka. 
Við notum innri markaðssetninu gríðarlega, 160 manns sem gefa allavega 
einum að smakka með sér, áhrifin eru mikil af því og á meðan starfsfólkið er 
ánægt og er stolt af vörunum okkar þá skiptir það okkur miklu máli. 

 
Helgi: Hvaða miðill skilar ykkur mestu í bottomline? 
 
Silja: Af öllu?  
 
Helgi: Já. 
 
Silja: Það er spurning, í sölu þá? 
 
Helgi: Já 
 
Silja: Við eigum ótrúlega erfitt með að mæla það því þetta fer rosalega mikið eftir 

hvaða vöru við erum með. Ég myndi til dæmis aldrei setja konfektið okkar á 
samfélagsmiðla... af því að það væri alltaf sjónvarp sem gefur okkur lang 
best með konfektið að vera með einhverja flotta og elegant 
sjónvarpsauglýsingu og in- store marketing með slaufum og borðum þar 
sem kaupin eiga sér stað. 
En miðlarnir, við mælum það fyrir hvern og einn. 
Við notum bíóin líka. 
En Trítlarnir til dæmis myndu aldrei fúnkera í stórri TV auglýsingu, við 
myndum ekki fá mikið út úr því en samfélagsmiðlar myndu koma þar sterkir 
inn.  
Það er bara rosalega mikið mismunandi hvar er að gefa okkur mest fyrir 
hverja vöru, 

 
Helgi: Það fer kannski svolítið eftir bara hverjum markhóp fyrir sig? 
 
Silja: Já algjörlega.  

Sjónvarp er rosa stórt fyrir okkur og blöðin. 
Það er skemmtilegt með blöðin og okkar vöru. Við auglýsum mikið í blöðum 
og tökum stundum bara heilsíðu þar sem stendur "Væntanlegt" sem er bara 
mynd af vörunni og búum til spennu þar hjá þessari eldri kynslóð sem sér 
þetta ekki í gegnum samfélagsmiðlana eingöngu.  
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Við teasum verslunarstjóra með þessu líka, þeir eru ekki með vöruna 
kannski. Bónus er kannski ekki búinn að taka vöruna og þá er þetta svolítil 
auglýsing til okkar viðskiptavina, ekki neytenda sko í að kaupa vöruna. Það 
sem virkar kannski best fyrir okkur í B2B viðskiptum af því að 
innkuapastjórinn er kannski búinn að segja nei við að taka Risa Opal en svo 
auglýsi ég kannski á fimmtudegi Risa Opal þar sem allir verslunarstjórar 
fletta blöðunum til að sjá hvaða tilboð eru í gangi í Krónunni til dæmis því öll 
tilboð koma á fimmtudögum 
og þá setjum við inn stóra auglýsingu og þá hringja verslunarstjórarnir í 
innkaupastjórann og þú veist biðja um vöruna og hún er komin inn fyrir 
helgi. 
Það er oft sem ég geri þetta ef það eru einhverjir erfiðið með verð og 
þannig. 
Það eru náttúrulega aldrei neytandinn sem er kúnninn okkar heldur eru það 
búðirnar þannig þetta er svolítið tvíþætt markaðssetning. 

 
Helgi: Eitt sem ég var að spá með vöruþróun. Einn sem ég tók viðtal við um 

daginn vildi meina að fyrirtæki hér á landi væru ekki í vöruþróun mikið í 
samskiptum við viðskiptavininn vegna þess að markaðurinn væri það lítill og 
þú ert svo fljótur að fá svörun hvort varan sé að virka eða ekki og oftast 
væri það ódýrara að klára þróunina, koma með vöruna á markað og prófa, 
eins og til dæmis gosdrykki, nammi eða þannig. Ertu sammála þessu á 
einhvern hátt? 

 
Silja: Að það sé lítil vöruþróun hér á landi? 
 
Helgi: Já eða kannski bara hvort það sé þannig á Íslandi yfir höfuð, því það eru 

ekki margir sem ég hef hitt sem nota samfélagsmiðlana mikið í þessum 
tilgangi. 

 
Silja: Já við erum alveg að gera þetta, við erum ofboðslega dugleg að koma með 

nýjar vörur og erum rosalega öflug í vöruþróun.  
Við erum búin að leggja allt næsta ár í nýjum vörum og við erum að koma 
með yfir 30 nýjar vörutegundir á næsta ári og við notum samfélagsmiðlana 
rosalega mikið í þetta eins og umræðu og þannig og spyrjum hvað fólki 
finnst og eins og með rúsínurnar fengum við alveg milljón bragðtegundir þar 
og það getur yfirfærst á hvaða vöru sem er. 

 
Þarf ekki að vera rúsínur en við fáum rosalega margar hugmyndir um hvað 
neytandinn er að hugsa og hvað hann sér og þannig og hætta að vera svona 
inni í boxinu og við notum samfélagsmiðla mjög mikið í þeim tilgangi... eins 
og með rúsínurnar þá fengum við alveg Baileys og við bara "Humm gaman 
að koma með svona öðruvísi" við vorum ekkert að spá í þannig, við vorum 
bara með karmellu, lakkrís og pipar.  
Stundum er það bara þannig að maður fer svona í það sem er safest sko. Og 
svo er líka ótrúlega gaman að vera klikkaður eins og það var einn sem kom 
með BBQ bragð af eða beikon bragð af Kroppi og það væri svo geggjað að 
prufa að koma bara einu sinni með Tex Mex Kropp eða eitthvað þannig... 
alls konar sem er svona flippað og skemmtilegt af því að við erum oft bara í 
einhverri kúlu og allir að reyna að hugsa það sama hérna innanhúss og 
samfélagsmiðlarnir eru svo virkir hjá okkur að við notum þá hiklaust í 
þessum tilgangi. 

 
16. Telur þú að fyrirtækið sé að fá meira eða minna út úr því að nota 

samfélagsmiðlana? 
 
Silja: Mun meira, við gætum bara... sumt auglýsum við bara í gegnum 

samfélagsmiðla og salan rýkur upp. Bara sleppum öllu öðru, tökum allt 
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annað út og auglýsum vöru sem fór kannski á flug fyrst í byrjun og er byrjuð 
að ná fótfestu í sölu og við svona ákveðum að minna á hana aftur og þá 
bara rýkur hún aftur upp. 
Bara með að minna á... 

 
Við erum með svo rosalega stórt vöruúrval og við reynum að minna á allar 
vörurnar okkar og reynum að gera það eftir takti en það er rosalega erfitt að 
ná sölu í öllu... 
En við notum þetta rosalega mikið. 

 
Helgi: Og þetta er rosalega gott stoðtæki í öllu þessum þremur flokkum sem ég 

nefndi áðan til dæmis? 
 
Silja: Já mjög. Og hjálpar okkur, ef við erum í einhverjum vafa þá bara keyrum við 

í samfélagsmiðlana. Það skiptir engu máli, við viljum fá... við höfum séð allt 
of oft fyrirtæki hér á íslandi koma með vöru á markað og eða hype-a eithvað 
sem er eð koma og hafa aldrei spurt kóng né prest nema innanhúss og svo 
kemur varan og vonbrigðin á markaðnum verða svo mikil og það er það 
versta og leiðinlegasta ef þú ert ekki tilbúinn fyrir og það hef ég lært í mínu 
starfi að það eru aldrei allir að fara að vera sammála þér og það getur meira 
að segja farið svo að allir séu ósammála þér og þú ert bara í einhverri 
hóphugsun og af því þú errt að stjórna þá segja bara allir við þig "Já flott 
hugmynd". 

 
Að fá álit hjá einhverjum sem er algjörlega hlutlaus og þú ert ekki að stjórna 
yfir einhverjum það er rosalega gott og við metum það mikils að fá tækifri til 
að spyrja fólk og fá fólk til að taka þá og það skiptir okkur miklu máli og við 
erum bara rosalega þekkt fyrir mikla vöruþróun og höfum tekið okkur mikið 
á síðastliðin ár að gefa markaðnum það sem hann vill og hlusta á hnn líka, 
svona virk hlustun ekki bara sðyrja til að spyrja eins og ég gerði með 
rúsínurnar. Þar rak ég mig á vegg því maður getur stundum bara gleymt sér 
af hverju maður er að þessu, af hverju maðru er að gera þetta fyrir fóklið og 
það er fyrir neytandann og ef hann nefnir ekki karamellu þá er maður ekki 
að fara að koma með það. Sama hvort þú viljir það, þú verður bara að játa 
þig sigraðann og stoltið er aldrei það mikið að þú getir ekki tekið því og skipt 
á síðustu stundu. Það var ekkert auðvelt en það varð bara að gera það til að 
fá sölu. 
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Transscript of interview with Taramar 
 

 
1. Hvaða kosti sérð þú fyrir fyrirtækið við að nota samfélagsmiðla í stað 

hefðbundinna leiða? Hvaða ókosti? 
 
Viðar: Ég horfi þannig á samfélagsmiðla að þeir eru fyrst og fremst góðir í því að... 

þeir gegna eiginlega því hlutverki í dag sem spjallið við eldhúsborðið gegndi 
hér á árum áður. Það er að segja að koma á framfæri ákveðnum 
upplýsingum og fræðslu jafnvel og við getum meira að segja kallað það 
kjaftasögum í einhverjum tilfellum um vörur og þjónustu. 
Það er að segja, samfélagsmiðlar eru góðir til að planta út ákveðnum 
hugmyndum sem þurfa að fá að gerjast. SM erum mjög slæmir eða vondur 
kostur til þess að ýta við fólki til að taka kaupaákvörðun, þeir eru ekki 
effectívasti miðillinn í því, langt í frá 
Og ég held reyndar að fólk almennt, eða mín skoðun er sú að fólk almennt 
hefur á sér meiri vara en var kannski fyrir bara 2-3 árum gagnvart því sem 
flæðir um þessa miðla.  
Ef við bökkum bara til 2013-2014 þá var svona kannski meira um að hinn 
almenni notandi liti á það sem hann sæi á SM sem heilagan sannleik. Núna 
hefur þetta breyst sem betur fer og talsvert mikið, meðal annars þessi 
umræða í kringum fals fréttir og fleira og hvernig þær hafa verið settar fram 
á SM hafa í raun og veru undirstrikað enn frekar að Sm eru ekki góður miðill 
til að selja beint á. 
Þetta er ekki söludrifinn miðill en mjög mikilvægt tól í verkfærakistuna samt 
því oftast er það þannig að þú labbar ekki upp að einhverjum sem hefur 
aldrei heyrt um vöruna þína og selur honum hana. Þú þarft að vera mjög 
slingur sölumaður til að ná því að selja mönnum við fyrstu kynni, það er ekki 
ómögulegt en það er erfiðara. En ef þú ert búinn að nýta þér það sem þú 
hefur og þar á meðal SM til þess að planta út ákveðnum þankagangi, 
ákveðnum upplýsingum, ákveðinni umræðu um það sem þú hefur að bjóða 
þá verður söluferlið auðveldara heldur en ekki. 
Þannig þetta er svolítið þannig að SM séu upplgðir til að sá fræjum, svo þarf 
maður að hugsa vel um garðinn sinn og uppskera með öðrum tólum síðar.  

 
Helgi: Já þannig þar sem SM væri sterkastir væri að byggja upp 

vörumerkjavitund? 
 
Viðar: SM eru ágætir í að já planta inn í vitundina... og bara með sama hætti og 

við getum sagt að SM leysi af hólmi að einhverju leyti það sem við köllum 
Word of mouth. Þeir fylla mjög vel inn í þá mynd og styrkja þann flokk 
svolítið og það er auðveldara en áður að koma WOM yfir stóran hóp yfir SM 
en SM eru ekkert rosalega góðir til að selja á. 
Og conversion rate ef maður skoðar það, í svona eðlilegum samanburði þá 
er conversion rate á SM alveg ógnar lágt. Þeas þú þarft að, ég er ekki með 
hlutfallið í hausnum en kauphlutfallið versus hversu marga þú snertir er 
mjög lágt.  
Miklu miklu lægra en þú sérð t.d. ef þú ferð í bara direct auglýsingar í örum 
miðlum, margfalt lægra. 
Já samfélagsmiðlar eru vissulega mjög mikilvægt tól í verkfærakistuna undir 
ákveðna hluti og svona til að kveikja, auka vitund, kveikja umræðu, jafnvel í 
einhverjum tilvikum byggja undir ákveðna tilfinningu og ímynd. Það fer þó 
mikið eftir markhópum. 
En ekki góðir í að selja, það er erfitt að loka sölum í gegnum SM. 

 
Helgi: Talandi um markhópa, þá væntanlega er auðveldara fyrir mig að byggja upp 

vitund hjá yngra fólki heldur en t.d. fólki yfir 50? 
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Viðar: Ef þú notar SM þá já klárlega. Við getum sagt að undir 30 séu mjög 
meðtækilegir fyrir upplýsngum í gegnum SM. Yfir 30 fer kúrfan ansi hratt 
niður. En það breytir því samt ekki að það er líka jafnvel í aldrinum undir 30 
snúið að loka sölum í gegnum SM  
en það er miklu opnari hópur til að kveikja á vitund og láta vita að það sé 
eitthvað í gangi. En snúið að loka sölunni.  

 
 
 
Helgi: Hvað með eitthvað eins og markaðsrannsóknir á SM. 
 
Viðar: Vandamálið með það er semsagt að það skuli ekki vera samhæfðar 

rannsóknir milli miðla og vandamálið með SM og eiginlega allt netið er að 
þeir sem gefa út tölur þar eru fyrst og fremst aðilar sem gefa út tölur á 
fjölda heimsókna. Og það er eiginlega ekkert til af áreiðanlegum 
upplýsingum um conversion rate, þ.e. hversu margar sölur urðu úr X fjölda 
snertinga. 
Menn liggja á þessum upplýsingum því þeir eru örlítið hræddir við þær, 
hræddir við samanburðinn, hræddir við og vilja kannski ekki í mörgum 
tilfellum út frá samkeppnis sjónarmiðum ekki gefa frá sér of mikið af 
upplýsingum. Þannig samanburður er erfiður á milli þó það megi ýmislegt 
segja um mælingar sem eru í gangi á öðrum miðlum, sérstaklega 
ljóavakanum sem er áreiðanlegasta kerfið sennilega þó það sé örlítið gallað 
út af því hvað eru fáir í því, það er svo lítið úrtak að skekkjumörkin eru há 
og oft á tíðum er verið að velta stórum upphæðum milli miðla á einhverjum 
örfáum prósentum sem er eiginlega innan skekkjumarka því það vantar að 
stækka púllíuna um svona helming til að lækka skekkjumörkin. 

 
En bæði það og gömlu mælingarnar sem eru enn í gangi fyrir dagblöð og 
tímarit eru mikið áreiðanlegri heldur en netið og svo er náttúrulega eitt 
annað sem er svona ósiður úr Íslensku markaðsumhverfi, hér einhverra 
hluta vegna og er óskiljanlegt tíðkast ekkert að menn reikni niður aðgerðir 
sínar. Það er að segja það er næstum óþekkt að menn reikni ROI en það á 
náttúrulega að gera, skilyrðislaust fyrir allar aðgerðir sem eru settar í gang. 
Hvaða áhrif hafði þetta á bottom line? Það er það eina sem skiptir máli... 

 
Hér sjáum við ítrekað dæmi fyritæki, stór og smá og jafnvel opinberar 
stofnanir berja hausnum við steininn gera sama hlutinn aftur og aftur án 
þess að mæla nokkurn skapan hlut og án þess að kanna það einu sinni hvort 
þetta hafði einhver áhrif á bottom line eða ekki. 
Þannig að því miður, Íslenskst markaðsfólk er upp til hópa frekar ófaglegt og 
það er stórt problem. 

 
Helgi: Hefur þú eitthvað skoðað þróun vara eða þjónustu á samfélagsmiðlum og þá 

hugsanlega í samvinnu við viðskiptavini? 
 
Viðar: Í einhverjum tilfellum er þetta gert hér á landi en ég man ekki í svipinn eftir 

svona góðu dæmi þar sem þetta hefur gengið vel vegna þess að staðreyndin 
er sú að það er ákveðið svona disruption inni í íslenskum fyrirtækjum vegna 
þess hvernig þau hafa verið uppbyggð í gegnum tíðina. 
ÞAð er til dæmis sko mjög oft að við sjáum skipurit þar sem markaðsdeild er 
hluti af fjármáladeild og hefur bara ekkert með customer relation eða 
vöruþróun að gera, er bara algjörlega klippt á það. Markaðsdeildin virðist 
bara eiga að búa til auglýsingar og setja í miðla sem er náttúrulega ótrúlega 
skrýtið. 

 
Ef að samskiptin við viðskiptavini eiga einhversstaðar að vera eiga þau að 
vera inni í markaðsdeildum og sömuleiðis á markaðsdeild að vera einn af 
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mikilvægu þátttökundunu af einhverju sem heitir vörurþróunarferli inni í 
fyrirtækjum vegna þess að þetta er rosalega brothætt. 
Þetta er meira að segja mjög brothætt inni í stórum fyrirmyndarfyrirtækjum 
hérna á Íslandi að þeir hafa ekki náð utan um þetta. Ég hef oft velt fyrir mér 
af hverju þetta er svona en ég veit ekki hvert svarið er en ég hef samt 
ákveðnar grunsemdir um það að í mjög langan tíma, áratugi þá var lögð 
ofuráhersla á stjórnun fjármála í viðskiptafræði námi á Íslandi og það eimir 
af því ennþá. 
Markaðsfræðimenntun er bara frekar ung hér á landi í samanburði við 
fjármálaþekkinguna og þarna mætast tvö vandamál, annars vegar að það er 
ekki til mikið af fólki sem hefur á þessu góða þekkingu eða menntun og 
reynslu saman og það er mikið af fólki í stöðum, markaðsstjórastöðum úti í 
atvinnulífinu sem ráða ekki við það sem markaðsstjóri ætti að gera og fyrir 
bragðið hefur fagið markaðsfræði verið einangrað og farið í box sem það á 
ekki heima í. 

 
Ég get ekki ímyndað mér það hvernig menn komast í gegnum 
vöruþróunarferli án þess að skoða vel það hvað markaðurinn vill og vera í 
stöðugum samskiptum við markhópinn, ekki bara samskiptum heldur 
rannsóknum á því hvort hópurinn sé tilkippilegur, hvort hann sé líklegur til 
að vilja þetta, hvaða aðrar vörur eru að höfða á þetta og það sé gerð á 
þessu mjög góð greining. 
Eða í einhverjum tilfellum jafnvel rætt við markhópinn, rýnihópar og 
ýmislegt fleira en það er allt of lítið gert af því, eiginlega fáránlega lítið og 
merkilegt vegna þess að vöruþróunarferlið er eitt af undirstöðu P-unum í 
markaðsfræðunum, productið sko.  
Hvernig búum við til productið til að markaðurinn sé tilkippilegur eða búum 
product sem markaðurinn vill taka á móti. 
En hérna sjáum við og meira segja í þessu húsi, ´Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands, hér eru sko flest allir frumkvöðlar sem koma inn í upphafi koma 
með vöruhugmyndir sem eru byggðar á þeirra eigin uppfinningu og 
tilfinningu og einhverju leyti eigin þekkingu og hafa aldrei gert í raun 
rannsóknir á hvort það séu einhverjir fleiri með áhuga á að nota vöruna, þeir 
bara halda að það sé markaður fyrir það. 
Og mjög margar hugmyndir, frábærar hugmyndir stranda oft útaf því að 
markaðsvinnan hefur verið illa ígrunduð. Farið inn á vitlausan markhóp, 
vitlausna markaða eða hvað það er. Þannig að rannsónir eru gríðarlega 
mikilvægar, hvort sem það er tengt vöruþróunarferlinu eða bara þeim 
markaði sem á að fara inn á eða markhópnum sem á að hitta. 
En eru algjörlega vanmetnar hér á landi... 

 
Helgi: Já í rauninni mætti segja að þú í staðinn fyrir að byrja á þeim enda að þróa 

vöru í samstarfi við kúnna þá þróar þú vöruna og treður henni svo upp á 
kúnnann? 

 
Viðar: Já það má alveg segja það. Menn eru allt of oft og fyrirtæki allt of oft í 

vöruþróun því þeir halda einhver ákveðinn markhópur þurfi á þessu að halda 
og það sé hægt að selja honum þetta en hafa ekki einu sinni fyrir því að 
kanna það sem er ótrúlega sk´rytið. 
Svo fara menn í gegnum heilt vöruþróunarferli og gera kannski mjög fína 
vöru en hún er annað hvort of dýr fyrir markhópinn eða breyttist eitthvað í 
ferlinu þannig hún hentar ekki lengur eða það kemur bara vara frá 
samkeppnisaðila sem hittir miklu betur og þú ert bara allt í einu úti í 
kuldanum því þú gleymdir að athuga hvað kúnninn vill.  
Þetta er bara ótrúlega algengt og til alveg haugur af svona sögum úr 
íslensku atvinnulífi, og alveg hvaðan sem er. 

 
2. Hvernig myndir þú lýsa hinum dæmigerða viðskiptavin?  
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Viðar: Dæmigerður viðskiptavinur Taramar og markhópurinn okkar eru konur á 

aldursbilinu 35-60 ára sem eru farnar að finna fyrir breytingum í húð vegna 
öldrunar.  Þetta er eiginlega prime markhópurinn okkar. 
Síðan er það svona ákveðnar vörur sem henta fyrir breiðari markhópa. Og 
þá erum við stundum aðeins að planta því inn líka. 

 
Tökum dæmi, við erum með vöru sem er bara dagkrem og er grunnvara í 
öllu þessu bixi okkar en hefur komið í ljós og það var eiginlega óvart að 
kremið er frábært sem after shave fyrir karlmenn líka þannig við allt í einu 
breyttum skilgreiningunni, eða breyttum ekki skilgreiningunni, við erum 
ennþá að tala við prime markhópinn okkar en erum með annars konar 
skilaboð inn á hinn markhópinn þannig við erum allt í einu búin að búa til 
nýjan markhóp fyrir vöruna því það kom í ljós ákveðin function sem við 
gerðum okkur ekki grein fyrir í upphafi því þær raka sig ekki á hverjum 
degi... 
Þannig þá er allt í einu kominn nýr markhópur sem þarf að tala við á annan 
hátt en hinn markhópinn, en heilt yfir er prime hópurinn okkar 35-60 ára 
konur og helst með mikla kaupgetu því þetta er dýr vara. 

 
Helgi: Já í mínum huga gæti Taramar flokkast undir að vera lúxusvara. 
 
Viðar: Já við erum svona hægt og rólega að sigla inn í það og erum að herða 

skilgreininguna.  
 
Helgi: Já það má sjá á allri umgjörð eins og framsetningu efnis, myndum og fleira 

og að startpakkinn kosti um 50.000 
 
Viðar: Já hann kostar um 50.000 þannig þetta eru frekar dýrar vörur en þetta eru 

líka einstakar vörur. Þær eru algjörlega einstakar og það er það sem er svo 
gaman að fást við fyrir mig sem markaðsmann. Að einhvern veginn reyna að 
koma því til skila með einhverjum hætti.  
Það sem er einstakt er að konan sem fann þetta upp og aðferðafræðina sem 
hún notar... í raun eru margar uppfinningar bak við það sem hún er að er 
gera. 

 
En það sem er merkilegast er að hún fann upp ákveðna aðferðafræði til þess 
að setja þessi krem sem við erum búin að búa til á flöskur án þess að setja 
eitt gramm af manngerðum rotvarnarefnum í kremið og það er algjörlega 
unique. 
Það skiptir engu máli, bara öll krem hvort sem þau eru gerð fyrir karla eða 
konur eru bara þess eðlis vegna vökvans sem er í þeim að ef þú setur ekki 
rotvarnarefni út í þau þá þrána þau á bara innan við viku, verða þrá í 
dollunni. 
Þannig að gegnum tíðina hefur verið sett óhemju magn af rotvarnarefnum í 
kremin og mörg af þessum efnum í dag er verið að fletta ofan af, alltaf einu 
á fætur öðru og alltaf að koma í ljós að þetta eru mjög slæm efni fyrir heilsu 
mannfólksins sem er verið að nota til að verja kremin því að þau þráni. 
Nema hvað að þessi kona hér á Íslandi og hennar maður með henni finna 
upp aðferðafræði til að pakka þessum kremum án rotvarnarefna og þau 
halda virkni og þrána ekki í svona 11-12 mánuði eftir framleiðsiu sem er 
algjörlega unique sko og þetta er risadæmi enda eitt af því sem var gert hér 
mjög fljótt var að setja í einkaleyfisferli þessa aðferðafræði. 
Og það er í process og þangað til það er komið er ekkert hægt að upplýsa, 
það er algjört leyndarmál hvað er verið að gera. 
En þetta gerir kremin algjörlega einstök. 
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Þetta er eitt, hitt er að kremin eru búin til bara úr náttúrulegum efnum, það 
eru engin manngerð efni í kremunum. 
Flestir framleiðendur þar á meðal flestir Íslenskir snyrtivöruframleiðendur 
sem búa til krem, ekki bara smyrsl. Smyrsl er svona eins og júgursmyrsl, 
olíubaserað. En alvöru krem og bara eiginlega allir framleiðendur sem búa til 
krem nota aðkeypta basa. Þeir kaupa semsagt grunnkrem sem er tilbúið og 
hræra út í þau þeim lífvirku efnum sem þeir vilja setja í þau.  
Taramar handhrærir öll krem frá grunni sem er algjörlega unique líka. 
Meira að segja frægasti snyrtivöruframleiðandi Íslands sem er bara orðið 
stórveldi í dag og átti aldrei að vera stórveldi í snyrtivörum, og varð það 
bara óvart og er Orf Líftækni sem framleiðir EGF/BioEffect, eiginlega öll 
vörulínan þeirra er bara tilbúinn basi sem er keyptur og hrært út í hann 
öðrum efnum. 

 
Og kremin full af tefloni, plastefnum, rotvarnarenfum og alls kyns 
gúmmelaði sem er mishollt fyrir vöruna en þetta er OFF THE RECORD. 

 
Ég legg það ekki í vana minn að tala illa um en bara til að leggja áherslu á 
hversu einstakt þetta er. Taramar er ótrúlega einstakt... 
Bioeffect kremin eru full af rotvarnarefnum og bara skít og eru bara vond 
krem. Fyrir utan að vaxtarþátturinn í Bioeffect er erfðabreytt efni sem 
læknar eru til dæmis ekki hrifnir af og allir sem lenda í krabbameins 
meðferðum og svona er bannað að nota þessi krem. Þetta er bara alveg 
þar...  
En þetta minnkar krukkur hjá konum og þá gera þær bara hvað sem er. 

 
Helgi: Já það er þannig kannski bara hjá öllum. Þetta er kannski bara spurning um 

gott PR? 
 
Viðar: Já þeir eru bara búnir að standa sig rosalega vel. Búnir að vera lengi að, nú 

er þetta 10-12 ára gamalt félag. Gekk hægt fyrst sko, þetta var eiginlega 
aukabúgrein. Nú er fyrirtækið orðið stórt og myndarlegt, 80% tekna koma 
úr snyrtivörum en þær áttu bara að vera svona 10% aukabúgrein af því þeir 
ætluðu að framleiða efni í gegnum þessa græðlinga sína til að nota á 
tilraunastofum, fyrir aðrar tilraunastofur í heiminum, það átti að vera 
businessinn, þetta hefur algjörlega snúist við og núna eru snyrtivörur 80% 
af sölunni en hitt 20%. 

 
Helgi: Helst þetta hugsanlega eitthvað í hendur við ferðamannabransann? 
 
Viðar: Já kannski að einhverju leyti en samt ekki. Sko Orf eða Sif Cosmetics eins 

og þetta heitir nú, þeir hafa bara verið mjög sjallir að koma vörunni sinni á 
framfæri. Þeir fóru fyrir 4 árum síðan held ég í gegnum mjög flotta re-
branding vinnu þar sem þeir brönduðu vörumerkið upp aftur.  
Hættu að kalla það EGF og nú heitir þetta bara allt BioEffect. Samræmdu 
lookið alls staðar, áður var það öðruvísi það sem var á Íslandi og úti í 
löndum. Unnu rosalega flotta vinnu. Tóku ákveðna stefnu hvar vörurnar 
ættu að fást og hvar ekki, fóru svona inn í lúxusendann. Þeir eru eitt af fáum 
íslensku fyrirtækjum sem hafa unnið markvisst, gott markaðsstarf erlendis. 
Bara mjög flott. 
Þó varan sé dooby dooby þá er vinnan þeirra og markaðsvinna mjög vel 
gerð. Bara flott vinna og til fyrirmyndar á margan hátt. 

 
3. Notast fyrirtæki þitt Taramar við samfélagsmiðla á einhvern hátt? Ef já, 

hvernig? 
 
Viðar: Já já. Við notum mest IG og FB í augnablikinu og fyrst og fremst svona til 

þess að planta ákveðnum upplýsingum og það er svona fyrst og fremst það. 
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Auka vitund um ákveðna þætti vörunnar og ákveðin svona skilaboð sem við 
viljum koma á framfæri. 
Og þau skilaboð sem við erum að setja fram eru þessu skilaboð um vöruna 
sem ég nefndi áðan, að hún sé hrein og þannig og við viuljum koma því út 
og þá eru samfélagsmiðlar mjög gott tól til þess og við erum að keyra 
einhverjar upplýsingar inn á SM nánast á hverjum degi og stundum oft á dag 
eftir því hvað er í gangi. 

 
Helgi: Ef við komum aftur inn á það sem við töluðum um áðan með mælingar á 

hverju þetta er að skila? Þú sérð alveg marktækann mun á milli? 
 
Viðar: Ég á þessar tölur en ég hef þær ekki en já það sem ég sé, ég er að leika 

mér að því að planta út ef við tökum FB þá keyri ég yfirleitt í dag semsagt 
FB færslur sem eru teknar beint af vefnum okkar og ég byrja á að skrifa 
frétt á vefinn. 
Ástæðan fyrir því er að ég hef miklu meira umbrots frelsi þar. Hvaða mynd 
birtist, ég get sett upp fyrirsögn og svo kemur textinn undir og takki ef þú 
vilt lesa meira og þá dettur þú beint inn á vefsíðuna mína.  
Og vefsíðan mín er alltaf þannig að fréttin er hér... og verslunin á sömu 
blaðsíðu í kantinum þannig ég er að auka líkurnar að menn hoppi alveg 
yfir... Þannig já ég nota FB mikið til að koma á framfæri svona þessu að 
planta út hugmyndum. 
Þannig ég skrifa stundum greinar um hvað er mikið af eiturefnum í 
snyrtivörum og svo kemur grein á eftir sem segir hvað við erum hrein... 
þannig ég er bara að planta, ég er bara að gróðursetja. 
Og svo mæli ég alltaf hvað ég fæ margar snertingar inn á vefinn, ég fæ 
mælingar frá FB sem segir hversu margir hafa séð þetta og svo fæ ég 
mælingu um hversu margir koma inn á vefinn og ég sé þarna svona ákveðið 
trend. Og svo er ég af og til með eina og eina sölu sem ég get beinlínis tengt 
við þetta. 
Þannig já ég er að mæla þetta reglulega til að fylgjast með hvað er að hitta 
og hvað ekki. Og hvað fólk sem er að koma inn hefur mestan áhuga á. 
Hvernig fréttir eru það... hvar fæ ég meiri viðbrögð en minni þannig við 
erum bara að kortleggja þetta.  
En ég nota þetta alveg systematískt og er ekki með miklar væntingar um að 
þetta selji eitthvað rosalega mikið.  

 
Helgi: Nei það er basically bara brand awareness. 
 
Viðar: Fyrst og fremst awareness og upplýsingamiðlun sem tengist awarenessinu. 

Að fólk læri það að þessar vörur séu hreinni en aðrar. 
 
4. Notar fyrirtækið þitt fleiri en eitt platform á social media og hver er 

munurinn? 
 
Viðar: Áður en ég kom hérna voru menn aðeins að reyna við Twitter og ég ákvað 

að leggja hann aðeins til hliðar og hvíla hann í bili því Twitter notkun á 
Íslandi er ekkert rosalega mikil sko.  
Ég held hinsvegar að við séum í stellingunum því við erum að undirbúa 
markaðssókn erlendis og við erum í stellingum að opna Twitter aftur og þá 
bara með erlendann markað í huga.  
Í dag erum við að nota FB hérna og svolítið IG og erum að undirbúa að nota 
IG í meiri mæli vegna þess að í gegnum IG getum við kveikt svona önnur 
ljós en með FB... FB ef við setjum þetta í samhengi að FB er svolítið hið 
talaða mál, það sem fer frá einum munni til annars þó það sé skrifað en ekki 
talað í dag... 

 
Helgi: Þetta er í raun framlenging á samfélaginu þannig séð... 
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Viðar: Já þetta er samfélagsmiðill... IG er eiginlega tæki til þess að kveikja meira 

ímyndarlega þætti sem eru mikiilvægir líka og við höfum aðeins verið að... 
ekki mikið verið að nota en við erum með í undirbúningi að keyra fastar á 
IG. Og gera það þa´með myndu sem tengja okkur meira inn í lúxus enda 
vörunnar. 
Einfaldara litlar myndir þar sem við erum að tengja okkur, að auka 
awarenessið fyrir því að þetta sé high quality var og það vinnum við í 
gegnum IG. 

 
Helgi: Fb er kannski meiri skilaboð á meðan IG meira branding... 
 
Viðar: Já IG hefur alveg potential til að hjálpa til við að skapa ákveðið huglægt 

ástand. Hvar brandið þitt stendur gagnvart öðrum, svona brand 
association... við hverja viltu tengja þig. 
IG er bara ágætis tól í það fyrir þá sem skoða þetta en svo kemur hinn 
endinn á þessu að það er frekar þröngur hópur og svona á neðri mörkum 
markhópsins okkar sem er að nota IG. 
En við ætlum samt að fara í það... 

  
Helgi: Einmitt og svo er svolítið oft slippery slope að fara of mikið á 

samfélgsmiðlana út af því að þetta er lúxusvara... og margt sem þarf að 
hafa í huga. 

 
Viðar: Já það er alveg rétt. Það getur sjálfkrafa ýtt vörunni niður tilfinningalega ef 

þú ferð of kröftuglega inn á samfélagsmiðla... þú snakkar hana niður sko. 
 
 
5. Notið þið social media fyrir markaðsrannsóknir, vörumerkjavitund, 

vöruþróun/þjónustuþróun og þá hvernig og hvað teljið þið að þið séuð að fá 
út úr því?  

 
Viðar: Fyrst og fremst vitund... ekkert í vöruþróun beinlínis, eiginlega bara ekki. 

Við notum reyndar samfélagsmiðla örlítið í þjónustu, við höfum rekið okkur á 
það að konur sem eru okkar viðskiptavinur eru duglegar að hafa samband í 
gegnum FB og okkur finnst það bara fínt. Við vöktum þetta og pössum upp á 
að það sé svarað strax. 
Við fáum alls konar spurningar, jafnvel um hvað má vera með hverju og 
hvort eigi að bera þetta og hitt á undan, alls konar sem er í rauninni bara 
customer service fílingur og við gerum það svolítið í gegnum FB.  

 
6. Telur þú að fyrirtækið sé að fá meira eða minna út úr því að nota 

samfélagsmiðlana? 
 
Viðar: Það er algjört ofmat í gangi á virkni samfélagsmiðla. 

Vissulega eru til dæmi um fyritæki sem hafa gert alveg ótrúlega hluti á 
samfélagsmiðlum, en þau dæmi eru yfirleitt einangruð. Þau eru stök og 
mönnum hefur í nánast engum tilfellum tekist að framkalla aftur sama effect 
fyrir einhvern annan. Jafnvel þó þeir hafi gert nánast sama hlutinn aftur. 
Þannig að hérna samfélagsmiðlar eru ekki góður auglýsingamiðill en eru 
rosalega mikilvægir í heildarflórunni samt. Þannig að ef ég ætti að ráðleggja 
þér eitthvað er að passa að tala þá ekki of mikið niður heldur reyndu bara að 
setja þá á réttan stað. 
Í hvað eru þeir nýtanlegir? Hvernig passa þeir inn í heildar verkfæraboxið 
þitt? Þú þarft ekkert að rífa þá í þig sko en settu þá bara á réttan stall, þeir 
eru ekki svarið við öllu. 
Og af því þú skrifar á ensku og ætlar kannski að nýta þér ritgerðina erlendis 
þegar þú sækir um vinnu eða eitthvað þannig þá er mjög mikilvægt að þú 
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stillir þig bara rétt af, sért bara raunsær og setir ekki orku í að flauta þá 
niður. 
Þú getur alveg nýtt samfélagsmiðla í eitthvað, þú verður bara að vita hvað 
og hvar þeir henta og verður alltaf að vera með puttann á því vegna þess að 
þetta er rosalega kvikt. 

 
Helgi: Og bara eldfimt því það er hellingur af fólki sem byggir afkomu sína á 

markaðssetningu á samfélagsmiðlum. 
 
Viðar: Já en það er bara eins og með alla hluti að fólk sem hefur sterka hagsmuni 

hefur alltaf hátt. Og það er alveg rétt, fullt af fyrirtækjum hérna úti í bæ sem 
telja sig vera sérfræðinga í samfélagsmiðlum en ef þú ferð á eftir því og 
skoðar hvað þeir eru að gera og talar við viðskiptavinina þeirra 
hvort þeir hafi náð miklum árangri, þá færðu að heyra svona tölur... "Já við 
settum í gang einhverja herferð og það voru bara 14 milljónir manna sem 
sáu þessa auglýsingu" Já en ok, hvað jókst salan hjá þér??? "Hún jókst ekki 
neitt". 
Og það er alltaf verið að selja fólki þetta á fölskum forsendum sko... og núna 
síðast hjólaði ég reyndar í einn sem ég sá í síðustu viku.  
Framkvæmdastjóra markaðsráðs lambakjöts af því að það hefur verið mikil 
umræða um bændur og framleiðslu lambakjöts og þessi maðru er líka 
framkvæmdastjóri fyrir Icelandic Lamb sem er nafn á einhverju 
markaðsátaki sem þeir eru með í gangi nema að þeir ákváðu það sem er 
alveg stjarnfræðilega vitlaus ákvörðun því þeir þurftu að auka söluna að þeir 
settu eiginlega allt effortið í samfélagsmiðla. Svo skrifar þessi maður ágæta 
grein þar sem hann er að réttlæta það sem hann gerði og hérna bendir á að 
það voru 14,2 milljónir sem sáu þessa auglýsingu og það þykir nú harla gott. 
BINGO... en svo segir hann stuttu síðar í sömu grein að söluaukningin er 
nánast engin og ekki í neinum takti við fjölgun ferðamanna... þannig að 
árangurinn er lítill. Eina talan sem hann gat hengt sig í var að miðað við 
sama mánuð í fyrra jókst salan um 3 %. 
En bara fjölgun ferðamanna er ígildi þess að þjóðin hafi farið úr 330.000 
manns í rúmlega 500.000, hver ferðamaður stoppar í að meðaltali 5 daga og 
deilt upp í hvað það gerir marga íbúa á ársgrundvelli gerir þetta að 
algjörlega afleitum árangri. 
Að mínu viti er þetta bara vegna þess að menn eru að nota samfélagsmiðla, 
þeir þurftu að selja meira og notuðu bara vitlausan miðil. Völdu miðil sem 
snertir marga en ýtir ekki undir sölu... og greinin fjallaði um að nú ætti að 
endurtaka þetta því þetta hefði gefið svo góða raun. 
Það hefði verið 3% aukning í mánuðinum en á sama tíma er verið að lækka 
afurðaverð til bænda um 25-30% af þvi verðin eru að dragast saman. Þarna 
eru menn að réttlæta í raun semsagt... 
Þarna er framkvæmdastjóri og stjórn á einhverju batterýi sem tók ákvörðun 
sem var bara markaðslega röng að setja effort í það að réttlæta það sem 
þeir gerðu og til þess að gera hlutina enn verri þá á að halda áfram að gera 
sömu vitleysuna í staðinn fyrir að skjóta þetta niður og gera eitthvað nýtt 
sem virkar. 

 
Helgi: Bara eitthvað annað... 
 
Viðar: Bara eitthvað annað eiginlega... eða þannig. Þannig það er margt skrýtið í 

kýrhausnum. 
 
Helgi: Þetta er fínn endapunktur... 
 
  



	

	 122	

Transscript of interview with NOVA 
 

1. Hvaða kosti sérð þú fyrir fyrirtækið við að nota samfélagsmiðla í stað 
hefðbundinna leiða? Hvaða ókosti? 

 
Magnús: Ef samfélagsmiðlar eru hugsaðir sem auglýsingamiðill þá eru kostirnir svo 

sem margir, það er nákvæmari targeting, betri nýting á fjarmunum, eyðir 
ekki nema bara í það sem hittir í mark. Oft eru þeir eina leiðin að ákveðnum 
hópum. Ef við horfum á þá sem þjónustumiðil þá getur þú sinnt öllu í 
gegnum markaðstrektina. Átt samtal við viðskiptavini og umtal er að eiga 
sér stað og til að geta verið með í því er að stíga inn á miðlana og vera 
aðgengilegur gegnum messenger. 
Hefur marga kosti sem auglýsingar og sem þjónustu er það algjört möst. 

 
Helgi:  En hvað með galla? 
 
Magnús: Nei ekki hægt að segja það, bara frábært verkfæri fyrir markaðsfólk og bara 

viðbót við það sem er nú þegar verið að nota.  
Einn galli gæti þó verið að það getur verið skaðlegt að vera ekki 
aðgengilegur, ef þú getur ekki svarað fyrir þig eða viðskiptavinurinn hefur 
ekki aðgang að þér kvartar hann kannski bara opinberlega í staðinn. 

 
  

2. Hvernig myndir þú lýsa hinum dæmigerða viðskiptavin?  
 

Magnús: Fyrir 10 árum voru það ungmenni á Íslandi sem aðhyllast popculture og vilja 
gera lífið og starfið léttara og auðveldara... það er okkar viðskiptavinur sem 
er með netið og allt allsstaðar. 

 
Nú er kjarna viðskiptavinurinn kærustupar sem er að flytja í sína fyrstu íbúð 
með kannski smá business on the side... kannski að leigja íbúðina út í 
Airbnb.. þátttakandi í samfélagsmiðlum og þátttakandi í pop culture.  

 
Erum að höfða til fólks á einstaklings forsendum. Þessi einstaklingur getur 
verið greiðandi fyrir marga en við tölum við fólk á einstaklingsgrundvelli. 
Ennþá með stama tón og karakter... áfram stærsti skemmtistaðurinn. 

 
3. Notast fyrirtæki þitt við samfélagsmiðla á einhvern hátt? Ef já, hvernig? 

 
Magnús: Samfélagsmiðlar eru miðpunktur í okkar markaðsstarfi og samskiptum við 

markaðinn og viðskiptavini. Við rekum okkar eigin miðla á breiðum 
grundvelli... 
Við erum á IG stories, SC, Linkedin, Workplace at FB, Vimeo og Youtube eru 
allt verkfæri sem við notum og við smíðum vefina okkar miðað út frá 
samfélagsmiðlum og leitarvéla bestun. 
Megnið af markaðsstarfinu er framleitt fyrir samfélagsmiðla fyrst og svo eru 
aðrir miðlar notaðir til stuðnings.  
Við erum viðburða og kostunardrifin með það að leiðarljósi að framleiða efni 
fyrir samfélagsmiðla út frá því...  

 
4. Notar fyrirtækið þitt fleiri en eitt platform á social media og hver er 

munurinn? 
Magnús: Hann er misjafn, Video er okkar megin samskiptaleið í dag og við lítum á IG 

stories snapchat og FB, vimeo og youtube ganga öll út á samtal í video efni. 
 

Sömuleiðis eigum við líka bein samsktipi í gegnum FB, twitter og FB 
messenger og twitter direct... megintilgangur þeirra. Síðan erum við með 
Linkedin í B2B fréttum. 
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Við erum með workplace at FB í innri samskipti og það er ein channel sem er 
samtal við starfsmenn og medium fyrir skrifað efni og blogg... 
leitarvélabestun því við feedum því yfir á vefinn okkar. 

 
Bloggum þar og togum það yfir á vefinn okkar og notum það til að miðla 
efni.  

 
Fréttabréf líka á e-mail og sms tilkynningar og push notification í appið. 

 
FB er þríþætt, við framleiðum video til að koma efni til viðskiptavina og 
eigum samskipti við viðskiptavini og þriðja er auglýsingaplatform...  
Að framleiða vídjo og framleiða efni er sitthvor hluturinn. 

 
5. Notið þið social media fyrir markaðsrannsóknir? 

 
Magnús: Við notum fyrirtæki í markaðsrannsóknir en í eðli sínu innihalda miðlarnir 

rannsóknir því þú færð instant svörun í árangri og reach og við notum forrit 
til að meta niðurstöður on the go.  
Maður fær svörun strax og virkni. Við höfum ekki með beinum hætti farið í 
að gera verkefni til að fara í rannsókn á samfélagsmiðlum en við skoðum 
efni sem segir okkur hvernig gegnur. 
En svo erum við með almennar markaðsrannsóknir í gegnum þriðja aðila í 
hefðbundnum rannsóknum 
 
En FB er mikið að monitora og þér er sagt hvort það muni hugsanlega höfða 
til fólks og það er í eðli sínu rannsóknar tól. 

 
6. Hefur fyrirtækið notað samfélagsmiðla fyrir vörumerkjavitund og hvað hafið 

þið fengið út úr því. 
 

Magnús:  Það er okkar stærsti hluti og við notum almenna fjölmiðla líka en við stýrum 
því ekki en lykillinn í okkar brand building er í gegnum samfélagsmiðla en 
við treystum miðlunum til að byggja ásýnd. 

 
7. Vöruþróun/þjónustuþróun og þá hvernig og hvað teljið þið að þið séuð að fá 

út úr því?  
 

Magnús: Við erum að þróa vefinn og vefverslunina okkar í gegnum samfélagsmiðlana 
og okkar aðferðir við framleiðsu markaðsefnis 
Appið sem er þjónustuapp en ekki beint verið að þróa það... 
En tekjuskapandi vörur eru ekki þróaðar í samskiptum við 
samskiptamiðlana...  
Margt er bein afleiðing hvernig þróunin er í landinu en við erum ekki að þróa 
tekjuskapandi vörurnar í samskiptum við viðskiptavini.  
 

8. Telur þú að fyrirtækið sé að fá meira eða minna út úr því að nota 
samfélagsmiðlana? 

 
Magnús: Algjörlega meira. 

Ef það er einhver orsakavaldur af því hvað Nova gengur vel er það SM... 
netnotkun er farin upp úr öllu valdi og sloganið... er internetið og við gefum 
aðgang að því í gegnum símtækið sem þú heldur á í hendinni...  
Það er ástæða fyrir að við erum með þrisvar sinnum meira dl en 
samkeppnisaðlinn og það er orsökin fyrir því hvar við erum í dag og beinn 
orsakavaldur.  

 


