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Útdráttur 

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur farið vaxandi á undanförnum árum. Mörg tækifæri hafa skapast 

af greininni og hafa margir bæði, í þéttbýli og dreifbýli, ákveðið að byggja upp ferðaþjónustu. 

Verkefni höfundar til BS ritgerðar er að gera markaðsáætlun fyrir nýtt ferðaþjónustufyrirtæki 

úti á landsbyggðinni. Um er að ræða hágæða hótel með 14 herbergjum auk veitingastaðar innan 

hótelsins. Í verkefninu er mótuð markaðsstefna, markhópur greindur og hvernig vænlegast sé 

að nálgast hann. Notast verður við nokkrar aðferðir markaðsfræðinnar við gerð 

markaðsáætlunarinnar. Má þar helst nefna SVÓT greiningu, þar sem að greindir verða innri og 

ytri þættir fyrirtækisins, markhópagreining og markaðsstefna. 

Notast var við eigindlega rannsókn (e. Qualitative research) og tekin viðtöl við aðila 

Markaðsstofu Suðurlands og Ferðaskrifstofu Nordic Luxury. Höfundur leitaði eftir eigindlegri 

rannsókn við aðra ferðaskrifstofu, en baðst hún undan vegna anna. Auk þess var tekið viðtal 

við hóteleigendur, þau Guðmund Jón Viðarsson og Jóhönnu Sólveigu Þórhallsdóttur. 
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Abstract 

Tourism in Iceland has been growing in recent years. Many opportunities have arisen from the 

industry and many people, in urban and rural areas, have decided to build tourism. The author's 

task for the BS thesis is to create a marketing plan for a new tourism company outside the 

country. It is a high-quality hotel with 14 rooms as well as a restaurant within the hotel. The 

project has formed a marketing strategy, a target audience intelligent and how best to approach 

it. A number of marketing strategies will be used in the preparation of the marketing plan. For 

example, SVOT analysis, which analyzes the company's internal and external aspects, target 

group analysis and marketing strategy. 

Qualitative research was conducted and interviewed by the Southwest Marketing Agency and 

Nordic Luxury Travel Agency. The author searched for a qualitative study with another travel 

agency, but they denied because they were busy. In addition, an interview was made with 

hotel owners, Guðmundur Jón Viðarsson and Jóhanna Sólveig Þórhallsdóttir. 
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1 Inngangur 
 

Í BS ritgerð þessari verður gerð markaðsáætlun til fjögurra ára fyrir hótel á Suðurlandi nánar 

tiltekið Skálakot í Rangárþingi eystra. Hjónin Guðmundur Jón Viðarsson og Jóhanna Sólveig 

Þórhallsdóttir keyptu jörðina Skálakot af afa og ömmu Guðmundar árið 1985. Í fyrstu var rekið 

almennt bú, þ.e. fjárbúskapur og hrossarækt. Hrossaræktin gekk út á að rækta, þjálfa og selja 

hross, en fljótlega fóru þau að bjóða upp á hestaleigu bæði stuttar og langar ferðir. Um árið 

2000 byggðu þau hesthús og reiðhöll og gátu þar með sinnt bæði ræktuninni og hestaleigunni 

betur. Á reiðhallarloftinu innréttuðu þau svefnsal og eldhús til að geta boðið gestum sínum 

gistingu og mat. Hefur þessi aukabúgrein farið ört vaxandi, ekki síst undanfarin ár. Haustið 

2012 hófu þau byggingu á hóteli, þau voru búin að vera með þessa hugmynd í maganum lengi 

og nú var látið til skarar skríða. Þau vildu byggja til framtíðar og hugsuðu stórt. Þau vilja að 

hótelgestir þeirra njóti einstakrar upplifunar, sem ekki væri í boði annars staðar á landinu. Þau 

hafa nú lokið við byggingu hótelsins þegar þessi ritgerð er skrifuð og byrjuðu rekstur á því, 

vorið 2017.  

Frá því að hugmyndin um byggingu hótelsins fæddist, var það ávalt í forgrunni, að gestir þeirra 

myndu upplifa rómantík, þægindi og munað og að hvert herbergi hefði sína sérstöðu. Hönnun 

hótelsins tekur mið af Art-Deco tímabilinu, sem var ný stefna í listskreytingum og 

byggingarlist, sem upphófst í Frakklandi í byrjun 20. aldar. Þessi stefna einkenndist bæði af 

munaði og módernisma, þar sem dýr efni og vandað handverk voru útfærð í nútímalegum 

formum. Deco stíllinn varð fljótlega einkennandi fyrir mikinn munað, þægindi, vellíðan og 

rómantík sem er einmitt það sem hótelið hefur uppá að bjóða og að gestir fái að upplifa 

(Morgunblaðið, 2002).  

Hótelið telur 14 herbergi fyrir allt að 30 gesti. Það er með fyrsta flokks veitingastað og nota þau 

sínar afurðir, eins og kjöt og fisk, í honum eins og hægt er en annað vilja þau sækja úr 

heimahéraði (Guðmundur Jón & Jóhanna Sólveig, 2017). Þau ætla að leggja mikið upp úr því 

að gestirnir séu hluti af bóndabænum, upplifi allar þær aðgerðir sem þarf að sinna við hin ýmsu 

bústörf. Það mun vera þeirra sérstaða, að gestirnir fái að njóta alls þess sem gerist á 

bóndabænum. Þegar þessi ritgerð er skrifuð hafa eigendur ekki tekið ákvörðun um skilgreiningu 

á hótelinu. Hugmyndir hafa komið upp að kalla hótelið „Manor“ hótel eða „Boutique“ hótel og 

hefur skýrsluhöfundur tekið saman helstu eiginleika þessara skilgreininga í kafla 4.6.1 og 4.6.2. 
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Þegar ritgerð er skrifuð hefur reksturinn verið í gangi einungis í nokkra mánuði og sjá þau strax 

að styttri hestaleiguferðir hafa aukist til mikilla muna með aukningu gesta á bóndabænum. 

Gestum hótelsins finnst það spennandi að sjá alla fallegu hestana og fá tækifæri til að fara á 

hestbak í nokkra klukkutíma og njóta náttúrufegurðarinnar í leiðinni. Í lok dags fá gestir sér 

fyrsta flokks kvöldverð á veitingastaðnum og sofna svo vært í fallegu herbergi í góðu rúmi. 

Hjónin í Skálakoti eru full af mörgum góðum hugmyndum um hvernig best væri að reka hótelið 

og fá sem bestu nýtingu á því, en það þarf að framkvæma þær og útfæra á sem bestan hátt. 

Markmið þessarar markaðsáætlunar er að skoða leiðir til að ná til markhóps hótelsins, skýra og 

móta stefnuna, greina hvernig staðan er, hverjir eru samkeppnisaðilarnir og nýta greiningar 

markaðsfræðinnar sem felast í áætlunargerð.  

1.2 Markmið 

Með markaðsaðgerðum leitast fyrirtæki við að tryggja stöðu sína og velgengni á markaði. 

Markaðsaðgerðir hafa jafnan í för með sér kostnað sem fyrirtæki ætla að standa straum af með 

arðsemi aðgerðanna, a.m.k. þegar til lengri tíma er litið. (Íslandsstofa, 1996). Helstu markmið 

verkefnisins er að gera markaðsáætlun til eins árs og móta markaðsstefnu fyrir hótelið í 

Skálakoti næstu fjögur árin. Skoðaður verður sá markhópur fyrir hótelið og rannsakað hvernig 

best er að ná til hans, skilgreina þarfir og óskir markhópsins og uppfylla þeirra þarfir og óskir 

betur en samkeppnisaðilar gera. 

Helstu markmið markaðsáætlunarinnar: 

✓ Greina innra og ytra umhverfi  

✓ Greina samkeppnisaðila hótelsins 

✓ Markhópagreina markaðinn 

✓ Móta markaðsaðgerðir 

✓ Gera rekstraráætlun 

 

 



 
 

3 
 

1.3 Aðferðarfræði 

Leitast var við að vinna út frá aðferðarfræði sem byggir á sex þrepa líkani Philips Kotler og 

Kevin Lane Keller. Var farið eftir aðferðarfræði líkansins frá því að byrjað var á vinnslu 

verkefnisins og þar til að niðurstöður voru kynntar (Philip R. Kotler, Kevin L. Keller, 2016). 

(Philip R. Kotler, Kevin L. Keller, 2016) 

 

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Uppbygging ritgerðarinnar er sú að hún skiptist niður í 10 aðal kafla. Fyrsti kaflinn er inngangur 

þar sem hótelið er kynnt og farið yfir markmið markaðsáætlunarinnar. Annar kafli er 

markaðsstefnan, almennt um markaðsfræðina og þriðji kafli er um ferðaþjónustu á Íslandi og 

Suðurlandi. Einnig er farið yfir fjölda gistinátta, þróun fjölgunar ferðamanna og fleira. Í fjórða 

kafla er farið í fræðilega hlutann, hvaða módel fræðimanna verður notað við rannsóknina, í 

undirköflum er farið í ytra og innra umhverfi fyrirtækisins og einnig samkeppnisumhverfið. Í 

fimmta kafla er fjallað um nokkra markhópa, sem gæti hentað hótelinu í Skálakoti. Í sjötta kafla 

er gerð rekstraráætlun fyrir hótelið til fjögurra ára. Í sjöunda kafla eru eigindleg viðtöl við 

Markaðsstofu Suðurlands og Ferðaskrifstofuna Luxury travel. Í áttunda kafla er fjallað um 

stafræna markaðssetningu og hve mikilvæg hún er eins og fyrir þennan rekstur, hvernig hún 

mótast og farið yfir hvernig S-in 5 verða notuð í gegnum heimasíðuna.. Í níunda kafla er farið 

í það að finna ákjósanlegustu markhópa hótelsins og hvernig vænlegast sé að nálgast þá. 

Markaðsstefnan og aðgerðir til að ná sem bestum árangri í að nálgast markhópana. Í tíunda 

kafla verða svo greiningar, umræður og niðurstöður kynntar. Í lokin eru svo heimildir 

markaðsáætlunarinnar og viðaukar verkefnisins. 

2 Markaðsstefna 

 

Hvert fyrirtæki þarf að meta hvaða markmið og leiðir eigi best við í ljósi markaðsaðstæðna 

hverju sinni. Því hentar engin ein markaðsstefna öllum fyrirtækjum. Markaðsstefna er mjög 

mikilvæg fyrir fyrirtæki til að ná að vaxa og mikilvægt að forgangsraða rétt þegar búin er til 

stefna fyrirtækisins. Markaðsstefna þarf að byggja á styrkleikum fyrirtækisins, hvar liggur 

styrkurinn og byggja stefnuna á honum. Markaðsstefna er vegurinn að því hvernig fyrirtæki 

Mynd 1: Aðferðarfræði líkan 
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ætlar að skapa virði fyrir viðskiptavini sína og skapa þannig gott samband við þá (Bogi Þór 

Siguroddsson, 2000).  

Suðurland er fyrir alla sem vilja njóta náttúru, menningar, kyrrðar eða krefjandi aðstæðna til að 

uppfylla þarfir, óskir, drauma og langanir. Lykilatriði er að ferðamenn geti nálgast upplýsingar 

um svæðið á auðveldan hátt í gegnum heimasíður, leitarvélar, samfélagsmiðla, kort og bæklinga 

sem vísa gestum á það sem þeir vilja finna og uppfyllir óskir þeirra og þarfir. (Manhattan 

Marketing, 2016) 

Þegar farið er út í markaðsstefnu þarf að stýra markaðsferlinu. Það eru fjögur atriði, sem hafa 

þarf í huga sem er greining, áætlun, innleiðing og eftirfylgni. Byrja þarf á að gera heildar- 

greiningu á stöðu fyrirtækisins, t.d með SVÓT greiningu til að skilja betur markmið og tilgang 

markaðsstefnunnar. Þar á eftir kemur áætlunargerð varðandi aðgerðir sem að fyrirtækið ætlar 

að nota í markaðssetningu eða markaðsfærslu sem að hjálpar heildarmarkmiðinu. Því næst þarf 

að innleiða stefnuna og þarf fyrirtækið að hafa yfir að ráða nauðsynlegum auðlindum eins og 

starfsmönnum sem búa yfir hæfni til að framkvæma stefnuna. Að síðustu er eftirfylgnin en 

fyrirtæki þurfa að fylgjast með árangri og vakta þær nýjungar sem eru í umhverfinu (Philip T 

Kotler, 2016). 

Fyrirtæki þurfa að móta sína markaðsstefnu til að aðgreina sig frá samkeppnisaðilanum og eru 

til þrjár aðferðir, sem hægt er að miða við. 

• Lægsti kostnaður (e.Overall cost leadership) Fyrirtæki leita leiða til að ná lægstum 

kostnaði í rekstri. Aðalatriðið er að ná lægri kostnaði heldur en samkeppnisaðilar sem 

eru með svipaða aðgreiningu (Porter, 2006) 

• Aðgreining (e. Differentation): Fyrirtæki einbeitir sér að því að ná betri og yfirburða 

frammistöðu í hluta markaðarins sem gefur vel af sér og skapar virði í hugum neytenda. 

Hægt er að aðgreina sig með þjónustu eða staðsetningu (Porter, 2006) 

• Fókus/Einblína (e. Fokus); Fyrirtæki fókusar á einn eða fleiri af minni hlutum 

markaðarins í stað þess að ráðast á stóran markað. Fyrirtækið kynnist þörfum og óskum 

markhópa og reynir að ná lægsta kostnaði eða aðgreiningu sem fellur að markhópnum. 

Þetta getur verið að einblína á gæði og upplifun, eða lágt verð og upplifun sem á við í 

þessari áætlun (Porter, 2006). 
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3 Ferðaþjónustan á Íslandi 
 

Undanfarin ár hefur ferðaþjónusta á Íslandi farið ört vaxandi. Fjöldi ferðamanna hefur farið 

fram úr björtustu spám og á sumum svæðum er orðinn lítill árstíðarmunur. Ferðaþjónustan er 

mikilvæg fyrir gjaldeyrissköpun til þjóðarbúsins og einnig skapast fleiri störf. Samkvæmt 

skýrslu frá Íslandsbanka í mars 2017 er spáð að 2,3 miljónir ferðamanna heimsæki Ísland sem 

er fjölgun um 30%. Gangi þessar spár eftir verður aukningin 530 þúsund ferðamenn á milli 

áranna 2016 og 2017. Spár gera ráð fyrir 560 milljörðum króna í gjaldeyristekjur árið 2017, 

sem er 45% af gjaldeyristekjum þjóðarbúsins. (Íslandsbanki, 2017) 

3.1 Þróun síðustu ára 

Flestir ferðamenn koma yfir sumarmánuðina þrjá (júní – ágúst) til Íslands en fæstir koma yfir 

vetrarmánuðina (jan – mars / nóv – des). Ef skoðaðar eru ferðamenn sem koma í Leifsstöð 

síðastliðin 3 ár má sjá töluverða aukningu á milli ára og einnig að það hefur jafnast eilítið á 

árstíðirnar. Hér fyrir neðan má sjá töflu sem sýnir aukningu eftir árstíðum á milli ára 

(Hagstofan, án dags.).  

 

(Hagstofan, án dags.) 

Tafla 1:Ferðamenn um flugstöð eftir árstíðum 
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Gistinætur hafa að sama skapi aukist á milli áranna 2014 – 2016. Frá því að vera tæplega 4,5 

milljónir árið 2014 í rúmlega 6,7 milljónir 2016. Samkvæmt Hagstofu Íslands er fjölgun 

gistinátta milli áranna 2015-2016 um 1,2 milljónir, yfir allt árið. Gistinætur á Suðurlandi eru 

rúmlega 17% af gistingu árið 2014, um 22% árið 2015 og rúmlega 22% árið 2016. Í Rangárþingi 

eystra eru hlutföllin tæplega 3% af heildar gistinóttum árið 2014, 2,5% árið 2015 og rúmlega 

2,5% árið 2016. Taflan hér fyrir neðan sýnir gistinætur yfir landið, á Suðurlandi og í 

Rangárþingi eystra (Hagstofan, án dags.).  

 

 

 (Hagstofan, án dags.)   

4 Fræðileg nálgun 
 

4.1 Innra umhverfi 

Innra umhverfi fyrirtækja eru þeir aðilar sem fyrirtæki þurfa að hafa samstarf og samskipti við 

og geta beint og óbeint haft áhrif á. Um er að ræða ólíka aðila og ólíka hagsmuni. Kortleggja 

þarf innra umhverfið, skilja hagsmuni hvers og eins og greina hvort tilhögun samstarfs eða 

samskipta sé eins og best verður á kosið miðað við markaðsaðstæður hverju sinni. (Bogi Þór 

Siguroddsson, 2000) 

Styrkleikar og veikleikar hafa bein áhrif á innri starfsemi fyrirtækja en ógnanir og tækifæri hafa 

áhrif á ytri starfsemi fyrirtækja. Öll fyrirtæki þurfa að rýna reglulega í eigin rekstur til að vita 

1
3

1
,3

0
5

7
6

0
,2

5
9

4
,4

0
4

,9
3

7

1
4

1
,4

0
1

1
,2

2
0

,6
5

8

5
,5

6
1

,2
9

7

1
7

6
,9

0
7 1
,5

0
3

,1
2

6

6
,7

6
4

,6
1

5

R A N G  E Y S T R A S U Ð U R L A N D A L L T  L A N D I Ð

GISTINÆTUR 2014-2016

2014 2015 2016

Tafla 2: Gistinætur 2014-2016 



 
 

7 
 

hvar þeirra styrkleikar og veikleikar liggja. Farið verður yfir þá þætti sem tilheyra innra 

umhverfi fyrirtækisins. Þessir þættir eru fyrirtækið, birgjar, bandamenn og þjónustufyrirtæki, 

almenningur, starfsfólk, viðskiptavinir og samkeppnisaðilar (Philip Kotler, Gary Amstrong, 

2012). 

 

4.1.1 Fyrirtækið 

Hótelið í Skálakoti er staðsett á Suðurlandi nánar tiltekið Skálakoti í Rangárþingi eystra. Eitt af 

styrkleikum þess er hversu vel hótelið er staðsett, margir áhugaverðir staðir eru í næsta nágrenni 

og því kjörið fyrir gesti að gista í nokkrar nætur og fara í dagsferðir út frá staðnum. Hótel af 

þessum toga er eitt af fáum á landinu, þar sem mikið er lagt í húsgögn, innréttingar og að hvert 

herbergi hefur sinn sérstakan sjarma. Afburða þjónusta er höfð að leiðarljósi þannig að gestir 

fái góðar minningar með sér heim um staðinn. Gætt er þess að allt starfsfólk fái góða þjálfun í 

að þjónusta gestina sem best og umfram væntingar þeirra. 

Margir áhugaverðir og fallegir staðir eru í næsta nágrenni við hótelið. Má þar nefna Þórsmörk, 

Landmannalaugar, Gullni hringurinn, Eyjafjallajökull, Mýrdalsjökull, Seljalandsfoss, 

Skógarfoss, Vík í Mýrdal, Jökulsárlón á Breiðarmerkursandi og Suðurströndin. Einnig er mikið 

um afþreyingu á svæðinu. Dæmi um það eru jeppaferðir á helstu náttúruseglana, hestaleigur, 

vélsleðaferðir á jöklum, sýningar eins og Lava setrið á Hvolsvelli, Gestastofan á Þorvaldseyri, 

Byggðasafnið í Skógum og Sögusetrið á Hvolsvelli. Yfir vetrar tímann eru norðurljósin í 

algleymingi og er ekkert fallegra en að setjast úti og njóta þeirra þar sem engin ljósmengun 

truflar.  

 

4.1.2 Birgjar 

Það er mikilvægt að vanda til verka þegar kemur að velja birgja. Það eru þeir sem að útvega 

hráefni og annað sem til þarf til þess að allt gangi upp. Þetta eru birgjar sem að selja vörur inn 

í fyrirtækið. Birgjar hafa mikil áhrif á markaðsstarfsemi og rekstur fyrirtækisins. Markaðsfólk 

þarf að fylgjast vel með verðþróun á hráefni og veita birgjum aðhald varðandi rétta og örugga 

afhendingu og aðra þjónustu. (Bogi Þór Siguroddsson, 2000)  

Helstu birgjar hótelsins eru Garri heildverslun sem sérhæfir sig í innflutningi á gæðamatvöru, 

Ölgerðin Egill Skallagrímsson, sem selur ýmsar drykkjarvörur, Innes með matvörur eins og 

kaffi, te og fleira, Bananar ehf sem selja grænmeti og ávexti og Olís sem selur fyrirtækinu gas 



 
 

8 
 

til eldunnar og hreinlætisvörur. Einnig er birgi hótelsins, búið sjálft, sem er lambakjöt og 

silungur og kemur það  „beint frá býli“. 

4.1.3 Bandamenn og þjónustufyrirtæki 

All flest fyrirtæki kaupa utanaðkomandi aðstoð til margskonar hluta markaðsstarfsins eins og 

auglýsingar, markaðsrannsóknir, námskeið fyrir starfsfólk og fleira. Það þarf að meta vandlega 

þá kosti sem bjóðast þannig að þjónustan sem keypt er bæti við þá þekkingu sem fyrir er í 

fyrirtækinu. Þessir aðilar veita aðstoð við kynningu, sölu og dreifingu vöru og þjónustu. Önnur 

fyrirtæki sem teljast til bandamanna eru umboðsmenn, heildsalar, dreifingarfyrirtæki, 

markaðsþjónustufyrirtæki og fjármálafyrirtæki. Gagnkvæmt traust verður að ríkja milli 

samstarfsaðila. (Bogi Þór Siguroddsson, 2000) 

Hótelið hefur nú þegar notið þjónustu frá utanaðkomandi aðila og þá sértaklega við 

uppbyggingu þess. Má þar nefna innanhúsarkitekt, grafískan hönnuð við gerð heimasíðu og 

fleira. Ferðaskrifstofur eða ferðaheildsalar teljast til þjónustufyrirtækja sem hótelið er í 

viðskiptum við. Þær koma með gesti sem gista á hótelinu og borða góðan mat. Markhópur 

hótelsins hefur verið mest megnis sá hópur sem hefur keypt ferðir af ferðaskrifstofunum, sem 

hafa búið til ferðapakka með öllu. Ferðapakkinn inniheldur allt sem gestirnir þurfa eins og 

leiðsögumann, bifreið allan tímann, afþreyingu, mat, nesti og fleira. 

Það er mikilvægt í fyrirtækjarekstri og þá sérstaklega ferðaþjónustu að vera í góðu samstarfi 

við önnur fyrirtæki til að mæta þörfum og óskum ferðamanna. Hóteleigendur hafa hug á að vera 

í samstarfi við afþreyingarfyrirtæki í nágrenninu til að bjóða uppá pakkaferðir sem 

samanstendur af gistingu og afþreyingu.  

4.1.4 Almenningur 

Almenningur er hópur sem gæti haft áhrif á fyrirtækið til þess að ná markmiðum sínum. 

Fyrirtæki þurfa ekki einungis að þekkja viðskiptavini sína, þarfir þeirra og óskir heldur eru 

margir aðilar sem eru ekki viðskiptavinir en hafa áhuga á að fylgjast með hvað fyrirtækið er að 

gera (Bogi Þór Siguroddsson, 2000). Almenningur gæti verið fjölmiðlar sem segja fréttir af 

hótelinu í Skálakoti, eins og vefmiðlar tímarit, sjónvarp og útvarp. Viðskiptavinir geta gefið 

hótelinu dóma á netsíðum eins og tripadvisor.com. Er þá mikilvægt að svara þeim gestum, á 

faglegan hátt, sem gefa hótelinu dóma hvort sem þeir eru góðir eða slæmir. Þess má geta að 

hótelið hefur nú þegar fengið umfjöllun í einu íslensku tímariti. 

4.1.5 Starfsfólk 

Það er mjög mikilvægt að fyrirtæki séu með gott starfsfólk. Ferðaþjónustufyrirtæki þurfa að 

hafa starfsfólk með góða þjónustulund og vera vel að sér um staðhætti í nágrenninu. Borið hefur 
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á að skortur sé á fag- og sérfræðifólki innan greinarinnar. Bilið hefur verið brúað með því að 

ráða skólafólk og erlent vinnuafl, en það getur verið snúið þar sem að erlent vinnuafl hefur ekki 

þekkingu á umhverfi ef þarf að veita upplýsingar til ferðamanna (Manhattan Marketing, 2016). 

Það er mjög mikilvægt að vera með góð þjálfunarprógröm fyrir starfsólk í framlínu. Það er 

andlit fyrirtækisins og þar verður aðgreiningin til. 

4.1.6 Viðskiptavinir 

Það er mikilvægt að viðskiptavinir fyrirtækja séu ánægðir með vörur og þjónustu þess. Það 

skapar langtímasamband við viðskiptavini, að þeir kaupi vöru eða þjónustu aftur og að 

viðskiptavinir mæli með henni við aðra (e.word of mouth) (Ramnek Kapoor, Justin Paul, Biplab 

Halder, 2011). 

Í skýrslu, sem gerð var fyrir Markaðsstofu Suðurlands, um markaðsgreiningu og markaðslega 

stefnumótun fyrir áfangastaðinn Suðurland, er markhópur frá Norður Ameríku, Bretlandi að 

vetri til en ferðamenn frá Mið- og Suður-Evrópu á sumrin. Einnig hafa ferðamenn frá Asíu verið 

í miklum vexti. Markhópar fyrir Suðurland eru hinir upplýstu ferðamenn sem einkennist af fólki 

frá aldrinum 20-65 ára, búa í þéttbýli, eru með menntun yfir meðallagi og nota internet, 

snjallsíma og prentmiðla yfir meðaltali. Þessir ferðamenn vilja ferðast á eigin vegum, hafa 

áhuga á menningu, hugmyndum og lífsstíl annars fólks. Ferðamennirnir sækjast eftir spennandi 

áfangastöðum, vilja fara í frí að vetri til, opnir fyrir nýjungum og sækjast eftir áskorunum og 

eru tilbúnir að deila upplifunum sínum með öðrum. (Manhattan Marketing, 2016)  

Fyrir skemmstu kom út skýrsla frá Íslandsstofu sem ber nafnið „Markhópar fyrir íslenska 

ferðaþjónustu“. Tilgangur skýrslunnar var að þróa betri tæki og tól til að gera skilvirkari 

markaðssetningu íslenska áfangastaða á erlendum mörkuðum. Skýrslunni er ætlað að aðstoða 

ferðaskipuleggjendur, ferðaþjónustuaðila, markaðsfólk, stoðkerfinu, hinu opinbera, og 

fjárfestum að vera upplýstari við ákvarðanatöku til að auka arðsemi og sjálfbærni Íslands til 

langs tíma. Í skýrslunni voru rannsakaðir 14.000 ferðamenn á sjö markaðssvæðum, þ.e. 

Bandaríkin, Kanada, Bretland, Frakkland, Þýskaland, Sviss og Danmörk. Þeir voru aðgreindir 

í hópa eftir lífsháttum, persónugerð, neyslu, ferðagildum og hvernig þeir mæta þörfum og 

markmiðum íslenskrar ferðaþjónustu. (Íslandsstofa, 2017) 

Samkvæmt skýrslunni hafa verið valdir markhópar sem þykja hvað mest ákjósanlegastir fyrir 

íslenska ferðaþjónustu. Þeir eru: Lífsglaði heimsborgarinn (e. The-fun-loving-glopetrotter), 

Sjálfstæði landkönnuðurinn (e. The indipendent explorer) og Makindalegi menningarvitinn (e. 

The cultural comfort seeker).  
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Lífsglaði heimsborgarinn (e. The-fun-loving-glopetrotter) 

• Úthverfur og skapandi 

• Opinn fyrir nýjungum 

• Forvitinn og vill ögra sjálfum sér  

• Vill upplifa framandi náttúru og menningu 

• Forvitinn um fólk á ólíkum stöðum  

• Gefur sér tíma til að upplifa og skynja 

Sjálfstæði landkönnuðurinn (e. The indipendent explorer) 

• Vill ekki hefðbundið frí 

• Vill ekki vera heftur í skipulagðri dagskrá 

• Kýs að ferðast í fámennum hópi 

• Ekta íslensk upplifun skiptir miklu máli 

• Sækist eftir að læra um menningu og sögu áfangastaðarins 

• Ferðast með umhverfisvænum hætti. 

Makindalegi menningarvitinn (e. The cultural comfort seeker) 

• Ævintýragjarn innan skynsamlegra marka 

• Ferðast í núinu 

• Sækist eftir að upplifa staðarhaldarann og menninguna frá fyrstu hendi 

• Kýs þægindi og þjónustu  

(Íslandsstofa, 2017)  

 

4.1.7 Samkeppnisaðilar. 

Við gerð markaðsáætlana verða fyrirtæki að þekkja sína samkeppnisaðila. Stöðugt þarf að bera 

saman hvað þeir eru að gera, þeirra stefnu, vörur, verð, boðleiðir og kynningar. Þá geta fyrirtæki 

skoðað möguleikann að vera samkeppnishæf á markaðnum og geta valið á hvað skal sækja og 

hvað skal forðast. (Philip Kotler og Gary Armstrong, 2010) 

Greina þarf styrkleika og veikleika samkeppnisaðilana og hver þeirra stefna er á mörkuðum 

sem unnið er á. Hægt er að greina þá með því að skoða þeirra vöruúrval, heimasíður, 

ársreikninga, opinber gögn og taka viðtöl við aðila sem þekkja markaðinn (Karl Friðriksson 

og Sævar Kristinsson, 2006).  
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4.2 Ytra umhverfi 

Efnahagslegir þættir geta skapað ógn innan ferðaþjónustunnar en geta einnig skapað tækifæri. 

Mikið hefur verið talað um gengi íslensku krónunnar, sem hefur styrkst á undanförnum 

misserum og leiðir það að því að hún getur verið ógn fyrir íslenska ferðaþjónustu. Einnig hafa 

stjórnvöld verið að skoða það að hækka virðisaukaskatt á ferðaþjónustu úr 11% í 24%. Það gæti 

orðið rammur biti fyrir greinina. Náttúruhamfarir eins og eldgos og jarðskjálftar geta haft mjög 

neikvæð áhrif á fjölda ferðamanna til landsins. Allt veltur það á stærð og umfangi hamfaranna 

og hvort að ferðamönnum stafi hætta af þeim á Íslandi og einnig að flugsamgöngur til landsins 

raskist vegna þeirra. Dæmi um ógn var nýlega á Suðausturlandi, þegar þjóðvegur nr. 1 fór í 

sundur vegna vatnavaxta með þeim afleiðingum að brú yfir Steinavötn eyðilagðist. Varð það til 

þess að ferðaþjónustuaðilar urðu fyrir miklum afbókunum vegna þess að gestir þeirra hreinlega 

komust ekki til þeirra. Þetta olli mikilli tekjuskerðingu fyrir hótel- og gistihúsaeigendur. 

4.3 Samkeppnisumhverfið 

Þegar samkeppni eykst þurfa fyrirtæki að leggja meiri áherslu á markaðsmál. Með aukinni 

eftirspurn á markaði þurfa seljendur ekki að leggja eins mikla áherslu á þau. Í slíkum tilfellum 

er tilhneigingin sú að fleiri komi inn á markaðinn með sömu vörur eða þjónustu sem er til staðar 

á markaðnum eða betri vörur eða þjónustu. Þá harðnar samkeppnin og er þá mikilvægt að vera 

tilbúin að mæta henni. Mikilvægt er að skilgreina þarfir og óskir markhópa og fullnægja 

skilvirkar og hagkvæmar en samkeppnisaðilarnir. Það mun stafa mikil ógn hjá fyrirtækjum ef 

breytingar verða á hegðun og neyslu neytenda, en tækifærin felast í því að koma með nýjungar 

og benda neytendum á nýjar leiðir, vörur og þjónustu til að uppfylla þarfir sínar. Skoða þarf 

samkeppnina í víðara samhengi til að auðveldara sé að svara spurningum eins og:  

✓ Hverjir eru keppinautarnir? 

✓ Hver eru markmið þeirra? 

✓ Hvaða aðferðir nota þeir? 

✓ Hver er styrkur þeirra og veikleiki? 

✓ Hvernig bregðast þeir við ógnunum? 

(Bogi Þór Siguroddsson, 2000) og (Philip T Kotler, 2016) 

„Öll fyrirtæki eiga að stefna að því að vera 10% betri en samkeppnisaðilarnir í öllum þáttum 

starfseminnar. Það verður ekki gert með verðlækkunum, heldur með því að uppfylla sérhæfðari þarfir, 

framleiða einstæðar vörur og bjóða þjónustu sem er betri að gæðum, eiginleikum, afhendingu, 

viðhaldsþjónustu, fjármögnun, neytendavernd o.s. frv. Með þessu móti geti fyrirtæki gert neytendur 

ánægðari en ekki með verðlagningu“ (e. compete in value not price). (Michael J. Kami, 1988) 
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Flestir þeir ferðamenn sem ferðast til Íslands heimsækja Suðurland samkvæmt tölum frá 

Íslandsstofu. Ástæðan er sú að Suðurland hefur svo marga náttúrusegla eins og Þingvelli, 

Gullfoss, Geysi og Jökulsárlón á Breiðarmerkursandi. Einnig eru greiðar samgöngur, nálægð 

við höfuðborgarsvæðið og ekki síst góð og fjölbreytt þjónusta sem er í boði á svæðinu. Fjöldinn 

allur af afþreyingarfyrirtækjum eru á svæðinu og eru mikil tækifæri í því að sækja á og fjölga 

afþreyingarferðamönnum inn á svæðið, sem sækjast eftir náttúrutengdri afþreyingu. Það er 

tækifæri í því að vinna markvissara en hefur verið gert, koma réttum skilaboðum í 

undirbúningsfasa ferðar hjá þeim sem hyggjst koma til Íslands. Þegar fólkið er komið er 

þjónustan og upplifunin lykilatriðið. Ferðamenn geta svo deilt sinni upplifun í gegnum 

samfélagsmiðla. Upplýsingarnar gefa svo möguleika á að koma af stað nýju ferli hjá nýjum 

ferðamönnum (Manhattan Marketing, 2016). Á næstu mynd má sjá stig ferðahegðunar 

ferðamanna.  

 

(The 5 stages of travel, 2016) og (Matt Bitzer, 2012) 

Þegar kemur að því að markaðssetja vöru eða þjónustu fyrirtækis eru tvö stig sem þarf að gefa 

gaum að. Þau eru upplýsingaöflun og bókunarstig. Einnig þarf að huga að upphafi þess, þegar 

ferðamaður ákveður að ferðast. Fyrst fer hann að dreyma um ferðina og hefur að öllum líkindum 

séð auglýsingar um áfangastaðinn eða lesið á samfélagsmiðlum ferðasögur. Því næst 

skipuleggur hann ferðina sína og heimsækir heimasíður fyrir flug, hótel og fleira. Þegar 

skipulagniningu líkur bókar hann ferðina sína. Þá er hann kominn á áfangastað og upplifir 

ferðina og að því loknu deilir hann upplifuninni á samfélagsmiðlum. Þá er mikilvægt að 

Dreyma

Plana

BókaUpplifa

Deila

Mynd 2: Ferðahegðun ferðamanna 
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ferðamaðurinn hafi fengið jákvæða upplifun á ferð sinni, þannig að hann deili góðri sögu enn 

ekki slæmri. (The 5 stages of travel, 2016) og (Matt Bitzer, 2012) 

4.4 SVÓT greining 

Til að gera heildar greiningu á stöðu hótelsins verður notast við SVÓT greiningu til að skilja 

betur markmið og tilgang markaðsstefnunnar. Styrkleikar og veikleikar lítur að innri þáttum 

fyrirtækisins og ógnanir og tækifæri lítur að ytri þáttum fyrirtækisins (Philip T Kotler, 2016). 

 

(Philip T Kotler, 2016) 

Mynd 3: SVÓT greining 

Styrkleikar hótelsins eru þeir að staðsetning þess er mjög góð, stutt í helstu náttúrusegla sem 

að Suðurland hefur uppá að bjóða. Framúrskarandi þjónusta verður höfð að leiðarljósi og verða 

starfsmenn hótelsins þjálfaðir með það í huga. Hótelið hefur mikla sérstöðu, má þar nefna íburð 

þess í innréttingum og hvert herbergi hefur sitt þema. Það er mikill styrkleiki að hafa einhverja 

afþreyingu á staðnum. Hestar eru fallegar skepnur og er tilvalið að fólk fari á hestbak, með 

þrautþjálfaða leiðsögumenn og njóta náttúrunnar í nágrenninu í leiðinni. Gestir hótelsins geta 

upplifað allt það sem gerist á sveitabænum. Til dæmis að fara í fjárhúsin í sauðburði, fara á 

næsta bæ til að sjá þegar kýrnar eru mjólkaðar og klappa kálfunum. Í nágrenni hótelsins eru 

fallegar gönguleiðir, hafa gestir notið þess að fara í stuttar eða langar gönguferðir á meðan á 

dvöl stendur. Það að vera ekki að keyra á „massann“, þ.e. að vera með lítið hótel er styrkur, þá 

myndast meiri tenging við gestina og þar af leiðandi persónulegri þjónusta við þá. 

• Ný markaðssókn

• Samstarf við 
afþreyingarfyrirtæki

• Kross sala

• Skattahækkanir

• Náttúruhamfarir

• Hnignun markaðar

• Óstöðugt gengi

• Samkeppni

• Starfsfólk

• Markaðsstarf

• Heimasíðan

• þröngur markaðshópur

• Of há verðlagning

• Staðsetning hótelsins

• Persónuleg þjónusta 
og góð tenging við 
gestina

• Sérstaða hótelsins

• Hestaleiga á staðnum

• Upplifun gesta við 
dagleg störf á 
sveitabænum Styrkleikar Veikleikar

TækifæriÓgnanir
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Veikleikar hótelsins eru þeir að markhópur þess er þröngur, þ.e. efnameira fólk eða lúxus 

ferðamenn. Hótelið er ekki að einblína á massatúrisma vegna þess að herbergin eru fá. Hótelið 

hefur ekki enn unnið að markaðsmálum og getur það talist veikleiki að því sé ekki lokið. Einnig 

hefur ekki verið lokið við gerð heimasíðunnar, en hún er í vinnslu. Erfitt er að fá sérhæft 

starfsfólk til að vinna við hótelið. Erlent starfsfólk hefur unnið við flest störf á hótelinu utan 

þess að ráðinn var íslenskur hótelstjóri yfir sumartímann. Það getur verið veikleiki að verðleggja 

sig hærra en samkeppnisaðilar. En á móti getur það verið styrkleiki vegna þess að hótelið 

staðsetur sig á markaði þar sem að efnameira fólk er markhópurinn. Mikilvægt er að skoða 

markaðinn í nágrenninu til að vera samkeppnishæf í verðlagningu. Verð verður samkeppnishæft 

og mun fara eftir markaðnum og því verði sem samkeppnisaðilar eru að bjóða fyrir sambærilega 

vöru. Til að skoða það er gott að sjá hvar samkeppnisaðilar og Hótel Skálakot eru staðsett með 

verð og þjónustu að leiðarljósi (Jochen Wirtz, 2012). 

 

(Jochen Wirtz, 2012) 

Mynd 4: Staðsetning á markaði 

Ógnanir hótelsins eru ef að hnignun markaðarins yrði raunin á komandi árum. Náttúruhamfarir 

eru alltaf ógn fyrir greinina, samanber gosið í Eyjafjallajökli. Skálakot er staðsett nálægt 

jöklinum og varð mikið öskufall á bænum. Ytri áhrif eins og skattahækkanir, getur verið mikil 

ógn fyrir ferðaþjónustuna. Á síðustu misserum hefur verið rætt um að hækka virðisaukaskatt úr 

11% í 24%, var það ekki samþykkt að svo stöddu. Eftir það er komin ný ríkisstjórn og er ekki 

vitað hvað hún mun gera. Á undanförnum misserum hefur mikið verið rætt um gengismálin hér 
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á landi. Íslenska krónan hefur verið að styrkjast m.a. vegna aukinnar komu ferðamanna til 

Íslands. Það mætti segja að athygli erlendra ferðamanna til annarra landshluta sé ógn fyrir 

Suðurland, ástæðan gæti verið sú að ferðamönnum finnst orðið of mikið af fólki á helstu 

náttúruseglum á svæðinu. Ógnir vegna samkeppnisaðilans þarf alltaf að gefa gaum að, það þarf 

að fylgjast með hvað þeir eru að gera. 

Gengi krónunnar hefur áhrif á það að ferðamenn eru að spara við sig í mat og velja ódýrari 

gistingu. Það er einn og einn ferðaþjónustuaðili sem hefur áhyggjur af því að það muni fækka 

ferðamönnum yfir vetrartímann og þurfi jafnvel að fækka starfsfólki sem hann þurfti ekki að 

gera á síðasta ári. Ferðaskrifstofur hafa verið að tala um að það sé að fækka ferðamönnum í 

ferðum jafnvel heilu hóparnir séu að hætta við að koma til landsins. Þetta hefur allt áhrif á 

fyrirtækin hér ef að ferðaskrifstofur eru t.d búnar að bóka 30 hótelherbergi en þurfa að fækka 

niður í 15 herbergi. Ógnin er óstöðugleikinn í þessu, þegar landið er orðið of dýrt. Ísland er í 

samkeppni við önnur sambærileg lönd og það er ekkert sjálfsagt að ferðamenn komi til Íslands. 

Það verður að horfa á stóru myndina varðandi þetta (Ragnhildur , 2017). Huga þarf að 

samkeppninni í nágrenni hótelsins í Skálakoti. Hótel Rangá býður uppá sambærilega gistingu 

og þjónustu. Hótelið í Skálakoti hefur margt umfram það upp á að bjóða eins og afþreyingu á 

staðnum og færri hótelherbergi, sem er tækifæri fyrir hótelið að einblína á. Margir veitingastaðir 

eru í næsta nágrenni hótelsins. Má þar nefna Hótel Anna, Gamla fjósið, Hótel Skógar, Hótel 

Skógafoss og Hótel Rangá. Það er áskorun fyrir Hótel Skálakot að vera með úrvals hráefni, 

afburða þjónustu og gott andrúmsloft á veitingastaðnum, þannig að gestir upplifi og njóti.  

 

Tækifæri eru í því að „dreifa“ ferðamanninum á fleiri svæði þó svo það sé ekki hægt að stýra 

honum en það eru svo margir fallegir staðir sem hægt væri að keyra betur á. Það þarf að horfa 

á það sem tækifæri ef ferðamenn eru að fara að stoppa styttra þá er Suðurland og Vesturland að 

finna minnst fyrir því. Þá þarf að byggja á því að Suðurland sé áfangastaður en að Reykjavík sé 

viðkomustaður. Samkvæmt könnunum þá eru 70-80% ferðamanna, sem koma til Íslands, að 

koma út af náttúru Íslands, ferðamenn er ekki mikið að koma í borgarferð til Reykjavíkur. Þetta 

er tækifæri fyrir Suðurland að horfa á. Markaðsstofa Suðurlands hefur verið að hvetja 

ferðaskrifstofur til að dvelja á Suðurlandi frekar en að fara í dagsferðir um svæðið.    

(Ragnhildur , 2017) Tækifærin eru mörg fyrir hótelið í Skálakoti. Má þar nefna nýja 

markaðssókn, þ.e. að sækja á nýja markaði. Það eru mikil tækifæri í því að vera í samstarfi við 

afþreyingarfyrirtæki í nágrenninu. Búa til pakkaferðir út frá hótelinu, í samvinnu við þá sem 



 
 

16 
 

eru að bjóða upp á þær, til dæmis jeppaferðir á Eyjafjallajökul, Þórsmörk, Landmannalaugar, 

Vík og fleiri staði. 

Í Skálakoti er eins og áður hefur verið sagt, starfrækt hestaleiga. Hjónin hafa fundið fyrir vexti 

í sölu styttri hestaferða frá bænum sem er mjög jákvætt. Gestir hótelsins hafa nýtt sér afþreyingu 

sem þessa. Þetta er hin svo kallaða kross sala (e. cross sale) sem væri jafnvel hægt að útfæra 

enn frekar á komandi árum. Kross sala er hvar við seljum viðbótarvörur til núverandi 

viðskiptavina. Fræðilega séð er að ef við höfum uppfyllt þarfir viðskiptavina, sem er ánægður 

með okkar þjónustu þá eru þeir reiðubúnir að heyra um aðrar vörur eða þjónustu sem við 

bjóðum upp á (Frank Atkinson, 2011). Ein útfærslan að kross sölu gæti verið að útbúa „Lúxus 

ferð“ sem að tæki eina til tvær klukkustundir, á leiðinni væri stoppað við fallegan foss, stutt frá 

hótelinu, þar sem að væri búið að dúka upp borð og boðið uppá heimareykt hangikjöt og 

íslenskan snafs.  

 

4.5 Markhópagreining 

Markhópagreining gerir hagsmunaaðilum ferðaþjónustunnar betur kleift að ná til verðmætari 

ferðamanna. Slík greining leggur grunn að því að stýra straumi ferðamanna til Íslands, sem 

byggir á forsendum og þörfum áfangastaðar. Það gefur betri mynd af ákvarðanatöku 

ferðamanna, veitir skýrari sýn á ákjósanlegasta gestinn og verður einnig sambærileg við önnur 

lönd og tímabil. (Kári Joensen, Edward H. Hijbens, Einar Svansson, Brynjar Þór Þorsteinsson, 

Daði Guðjónsson, 2016) Þegar farið er út í markhópagreiningu þarf að horfa á markaðinn í heild 

og hluta hann niður. Oft er horft á þrjú skref í markaðsgreiningu, þau eru markaðshlutun, 

markaðsmiðun og staðfærsla. Það er mikilvægt að áfangastaðir skilji hverjir þeirra bestu 

viðskiptavinir eru því sú þekking skilar sér margfalt til baka. Það verður til aukin 

samkeppnishæfni með sterkari markaðsáherslum, gæða vörum og betri afkomu fyrir fyrirtækið. 

Til að öðlast slíka þekkingu þarf oft að framkvæma mjög kostnaðarsamar rannsóknir. 

(Íslandsstofa, 2017) 

4.5.1 Markaðshlutun (e. Market segmentation) 

Markaðshlutun gengur út á það að hluta markaðinn niður eftir mismunandi markhópum. Það 

þarf að hluta markaðinn niður í ákveðna, skilgreinda hópa af vænlegum kaupendum sem hafa 

þörf fyrir skilgreinda vöru. Markhóparnir sem einblínt er á eru ólíkir á fleiru en einu sviði. Þeir 

hafa ólíkar þarfir, venjur, siði, búa á ólíkum stöðum og hafa ólíka persónuleika (Bogi Þór 

Siguroddsson, 2000). Til að greina hópinn er til dæmis hægt að nota þessar breytur: 
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• Landfræðileg skipting (land, landsfjórðungar, borgarhlutar eða önnur svæði). Fyrirtæki 

geta ákveðið að starfa á einu eða fleiri landsvæðum en verða að gera sér grein fyrir 

ólíkum aðstæðum (Bogi Þór Siguroddsson, 2000). 

• Lýðfræðileg skipting (aldur, kyn, tekjur, menntun) Skipting í markhópa eins og þessa 

er oft notuð, ástæðan er sú að óskir, forgangsröð og neysla er oft tengd lýðfræðilegum 

þáttum. Auðveldara er að meta stærð markaða eftir þessum þáttum en öðrum breytum 

(Bogi Þór Siguroddsson, 2000). 

• Kaupvenjur (magn, tryggð, tilefni). Ef notuð er skipting markhópa eftir kaupvenjum er 

kaupendum skipt í hópa eftir þekkingu á vörunni, afstöðu hennar, viðbrögðum og 

notkun (Bogi Þór Siguroddsson, 2000).  

• Einstaklingseinkenni (stéttaskipting, lífsstíll, persónuleiki). Erlendis er algengt að 

greina markhópa eftir stéttarskiptingu fremur en hér á landi þar sem að hér býr einn 

kynþáttur með sama bakgrunn og talar sama tungumál. Lífsstílsbreytur eru æ meira 

notaðar til að aðgreina markhópinn.  

Persónuleika getur verið erfitt að greina í markhópa. Þá er verið að horfa á breytur eins 

og sjálfstæði, tilfinningahita, karlmannleika, sjálfsöryggi og íhaldssemi 

(Bogi Þór Siguroddsson, 2000) 

4.5.2 Markaðsmiðun (e. Market targeting) 

Þegar búið er að hluta markaðinn niður er farið í markaðsmiðun til að meta kosti og galla hvers 

hluta. Það skiptir máli að fyrirtæki velji sér þá markhópa sem munu verða arðvænlegir í 

framtíðinni og að þeir komi til með að geta staðið við væntingar þess markhóps (Bogi Þór 

Siguroddsson, 2000). Það eru fimm leiðir til markaðsmiðunar, þær eru: 

• Sama markaðsmiðun, fyrirtæki geta komist að þeirri niðurstöðu að betra sé að leggja 

áherslu á það sem er sameiginlegt með neytendum á tilteknum markaði en það sem 

greinir þá að. Fyrirtæki hannar vöruna og velur saman söluráða til að varan höfði til sem 

flestra kaupenda. Þessi aðferð er kölluð heildarmarkaðssetning. Algengt er á Íslandi að 

markaðsfólk velji þessa markaðssetningu og er ástæðan smæð markaðarins, einsleitir 

neytendur og lítil tekjuskipting (Bogi Þór Siguroddsson, 2000).  

• Aðgreind markaðsmiðun, í stað þess að framleiða vörutegund fyrir alla sem seld væri 

alls staðar, gæti fyrirtækið ákveðið að skipta þeim markaði í markhópa, þannig gæti það 

verið fjölskyldupakkning í stórum umbúðum, sem seld væri í stórmörkuðum og hins 

vegar að framleiða gæðavöru sem pakkað væri í munaðarumbúðir sem seldar væru í 

sérverslunum (Bogi Þór Siguroddsson, 2000). 
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• Sérhæfð markaðsmiðun, ef fyrirtæki eru með lítið fjármagn til að framkvæma margar 

mismunandi markaðsáætlanir gæti það í stað þess að ná litlum hluta af heildarmarkaði, 

einbeitt sér sér að ákveðnum, ákjósanlegum markhópi og reynt að ná stórri 

markaðshlutdeild af honum. Aðferð sem þessi reynist vel í þeim tilfellum þar sem 

samkeppni er hörð og ef fyrirtæki eru að koma inn á markað með nýja vöru (Bogi Þór 

Siguroddsson, 2000). 

• Markaðshorn, er þegar markaði er skipt niður í mjög smáar einingar, þar sem litlar 

breytur eru notaðar við skiptinguna. Ef fyrirtæki vilja þjóna mjög sérhæfðum þörfum 

neytenda og vera án mikillar samkeppni, er best að tileinka sér ákveðið markaðshorn. 

Dæmi um fyrirtæki sem hefur skilgreint markaðshorn gæti verið veitingarstaður sem 

einblínir á neytendur sem borða einungis grænmeti (Bogi Þór Siguroddsson, 2000). 

Klæðskeralausnir, hafa verið dýrar á neytendamarkaði en hefur þó aukist að fyrirtæki 

noti þessa leið með tilkomu internetsins. Fyrirtæki eru með aðlögunarhæfar 

heildarlausnir fyrir neytendur og bjóða vörur eftir þeirra höfði. Dæmi um þessa leið er 

fyrirtæki sem selur innréttingar í hús á netinu, kaupandinn velur útlit og hönnun og 

fyrirtækið smíðar og setur saman innréttinguna eftir því (Bogi Þór Siguroddsson, 2000). 

 

4.5.3 Staðfærsla (e. Marketing positioning) 

Þegar markaðshlutun og markaðsmiðun hefur átt sér stað, þarf að staðfæra vöruna/þjónustuna. 

Það gengur út á það hvenig við viljum staðsetja fyrirtækið, vöruna eða þjónustuna í huga 

neytenda. Til þess að neytendum þykir varan/þjónustan eftirsóknarverð og að þeir velji hana 

umfram aðrar vörur þarf að skapa einhverja sérstöðu. Þegar kemur að því að staðsetja vöru eða 

þjónustu er nauðsynlegt að byggja á söluráðunum 4 eða „4P“ sem er: vara (e. product), verð 

(e.price), vettvangur (e. place) og vegsauki (e. promotion). Það er einnig mikilvægt fyrir 

markaðsfólk að hlusta á viðskiptavinina, markaðsfólk telur sig vera að selja vöru/þjónustu á 

meðan viðskiptavinir telja sig vera að kaupa virði eða lausn á sínum vandamálum. Þá koma 

„4C“ sem vert er að horfa á til að byggja á þeim utan um hin 4P. Hin 4C eru lausn viðskiptavina 

(e. Costumer solution), kostnaður viðskiptavina (e. costumer cost), þægindi viðskiptavina (e. 

convenience) og samskipti viðskiptavina (e. communication). (Dave Chaffey & Fiona Ellis-

Chadwick, 2012) 
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(Dave Chaffey & Fiona Ellis-Chadwick, 2012) 

 

 

4.6 Fyrir hvað stendur hótelið? 

Eigendur hótelsins í Skálakoti hafa verið að velta því fyrir sér, fyrir hvað hótelið eigi að standa. 

Þau hafa ekki viljað vera inn í þeim hefðbundnu „fjögurra stjörnu hótelum“, heldur vilja þau 

frekar auðkenna það sem herragarð (e. manor), hús (e. lodge) eða lítið tískuhótel (e. butique 

hótel). Þegar þessi markaðsáætlun er skrifuð hefur enn ekki verið tekin ákvörðun um 

skilgreiningu hótelsins. 

4.6.1 Boutique hótel. 

Fyrst og fremst skilgreina flestir boutique hótel sem smátt, fínt hótel með smart umhverfi þar 

sem gestum þess finnst það tengjast starfsfólkinu. Boutique hótelin leggja meiri áherslu á 

hönnun og arkitektúr en aðrar hefðbundnar hótelkeðjur. Innlimun háþróaðrar hönnunar og 

innanhússkreytinga og sérkenni vinnu víðsfrægra arkitekta og hönnuða gera útlit hótelana mjög 

aðgreinandi, bæði inni og úti. Þessi innri og ytri ásýnd hönnunar gefur persónulegt yfirbragð 

fyrir hvert og eitt hótel. Til dæmis er hvert og eitt herbergi með sitt þema. Takmark hótelanna 

er að skapa einstakt, persónulegt og glæsilegt umhverfi sem gerir hverja dvöl öðruvísi þó að 

gestir séu ekki að koma í fyrsta skipti. Boutique hótelin reyna að skemmta gestum sínum með 

því að búa til leikrænt andrúmsloft sem laðar að sér skynbragð með notkun hönnunar, lita, 

lýsingar, ilms og tónlistar. (Boyer, Ken & Verma, Rohit, 2009) 

Önnur skilgreining og ekki síðri, er frábær persónuleg þjónusta. Náin tengsl og kunningsskapur 

skapast milli starfsfólks hótelsins og gesta. Hlýleiki, góð framkoma og hvatning yfirmanna til 

starfsmanna, og starfsfólkið þekkja gesti sína með nafni. Einnig eru boutique hótel þekkt fyrir 

að bjóða meiri gæði og þægindi fyrir gesti eins og eiginleika hótelsins sem fer fram úr 

Tafla 3: Hin 4P og 4C 
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væntingum á mælikvarða þæginda, með því að bjóða upp á kenjótta rétti eins og fylltan gullfisk, 

herbergismatseðil (e. room service) og ókeypis sætindi og hnetur. Tækni er einnig víða notuð 

til að bæta framsækna hönnun, nýtískulega ímynd og þægindi. Hvert herbergi hefur háhraða 

internets aðgengi, flatskjá, DVD spilara og aðrar tæknilegar græjur. (Boyer, Ken & Verma, 

Rohit, 2009) 

Þriðja skilgreiningin er fjöldi herbergja. Flestir skýrendur eru sammála um að boutique hótelin 

eigi ekki að vera með fleiri en 150 herbergi til að halda nánum tengslum milli gesta og 

starfsfólks. Það virðist samt ekki vera nein takmörk á því hve mörg herbergi eru í boutique 

hótelum og eru dæmi um allt að 820 herbergi á einu slíku. (Boyer, Ken & Verma, Rohit, 2009) 

Fjórða skilgreiningin er um markhópa boutique hótelana. Þau einblína á viðskiptavini sem eru 

á aldrinum 25-55 ára, frá millistétta hópum til hærri stétta hópa. Hótelin eru jafnt í þéttbýli og í 

dreifbýli. (Boyer, Ken & Verma, Rohit, 2009) 

4.6.2 Manor hótel 

Sveitahótel (e. Country hotel) eru stór söguleg evrópsk hús eða höfðingjasetur, vanalega með 

miklu jarðnæði. Hugtakið sveitahótel er einnig stundum kallað herragarður (e. manor). Áður 

fyrr átti aðal landeigandinn húsið og landið umhverfis það sem hluti af ættaróðalinu. Sum af 

þessum sveitaróðulum eiga sér nokkra sögu, allt frá þrettándu öld. 

Mörg sveitahótelin eru eins og luxury hótel. Sumir eigendur sveitahótelanna fá fjárveitingu frá 

hinu opinbera til að fá hjálp við að endurreisa gamlar niðurnýddar eiginr. Eftir dýrar 

enduruppbyggingar og endurskipulagningar geta eigendur boðið uppá gistingu fyrir fleiri gesti. 

Flest sveitahótelin eru að finna á Englandi, Skotlandi, Írlandi og hvarvetna í Evrópu. Enda þótt 

sveitahótel hafa sögu, endurhanna eigendur eignina til að halda uppi eftirspurn gestanna sinna. 

Þeir halda skreytingum í samræmi við byggingastíl hótelsins, en meira í nútímalegum stíl. 

Sveitahótel hafa stórar lóðir, sem eykur við töfrana. Afþreyingar eins og bogfimi, golf, 

gönguferðir, tennis, hjólreiðar, reiðtúrar og fiskveiðar eru vinsæl. Aðrar afþreyingar eins og 

loftbelgjaferðir, söguferðir og fálkatamningasýningar eru í boði á sumum hótelum. Mörg 

sveitahótel eru nærri ám eða lækjum og við skóga. Önnur sveitahótel eru staðsett nærri 

aðlaðandi sögulegum bæjum, þar sem gestir hótelsins geta heimsótt og keypt þar minjagripi eða 

farið í leikhús. 

Sem dæmi er Down Hall Country House Hotel staðsett nálægt Essex í Bretlandi. Þetta ítalska 

höfðingjaseturs hótel hefur mikið opið rými, mikla lýsingu og hvert herbergi hefur annaðhvort 

einbreið eða tvíbreið rúm með himnasængur. Íburðamikil lóðin inniheldur 110 ekrur af 
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almenningsgörðum og bílastæðum. Hótelið býður uppá ráðstefnuhald og brúðkaup. Þetta hótel 

er nálægt London og Cambridge, svo gestir geta hæglega heimsótt háskóla, almenningsgarða, 

söfn og verslunarmiðstöðvar.  

Annað dæmi um sveitahótel er Cameron húsið. Það er stórt höfðingjasetur með útsýni yfir 

stöðuvatnið Lomond í Skotlandi. Þetta sveitahótel bíður gestum uppá meistaramóts golfvöll, 

spa og innisundlaug og nokkra veitingastaði og kaffihús á skógivaxinni lóðinni. Lúxus 

gestaherbergin hafa lúxus yfirbragð, eins og hágæða lín, Bose hljómgæði og flatskjá þó það sé 

með sögulegan sjarma og glæsileika (What is a country house hotel, án dags.). 

5 Markhópar 
 

5.1 Lúxus ferðamenn 

Lúxus ferðamenn eru vel stæðir ferðamenn sem að sækjast eftir lúxus ferðaþjónustu. Þeir eru 

með ákveðnar skoðanir hvað þeir vilja og skipuleggja ferðir sínar með áherslu á einstök og 

ævintýraleg ferðalög í fallegri og stórbrotinni náttúru. Ferðamenn sem að kjósa lúxus 

ferðamennsku sækja upplifun í formi framandi listar, menningu og einhverju óhefðbundnu eins 

og sterkri náttúru- og dýraverndarstefnu. Lúxus ferðamenn nota nútímatækni eins og netmiðla 

til að skoða og jafnvel bóka vöruna eða þjónustuna. Einnig nýta þeir kunnáttu fagmanna og eru 

tilbúnir að eyða háum fjármunum til að byggja upp traust viðskiptasamband við ráðgjafa. Þeir 

eru tilbúnir að eyða háum fjármunum fyrir góða þjónustu (Howarth, 2011)  

5.2 Vel stæðir ævintýraferðamenn (e. affluent adventures)  

Vel stæðir ævintýragjarnir ferðamenn er stór markhópur sem hefur heimsótt Ísland á 

undanförnum árum. Þeir vilja upplifa náttúru Íslands og geta borgað virðisaukandi þjónustu. Í 

stað þess að horfa, vilja þeir frekar njóta og taka þátt. Sem dæmi, í stað þess að horfa á jökulinn 

vilja þeir taka þátt í ísklifri eða ganga á jökulinn. Ævintýragjarnir ferðamenn dvelja lengur en 

meðalgesturinn, eyða meiru en meðal eða massa túrisminn. Þetta er lykilhópur fyrir náttúru 

Íslands, afþreying og ævintýraljómi landsins dregur þá hingað. (The Boston Consulting Group, 

2013) 

5.3 Hátekju fólk frá nýmarkaðslöndum (e. energing market explorers).  

Hópar frá nýmarkaðslöndum eins og Kína og Indlandi eru í örum vexti. Enn þá eru þessir hópar 

ekki stórir en með batnandi flugsamgöngum mun hann vaxa enn frekar. Þessir ferðamenn eyða 

miklum fjármunum en dvelja þó styttra en hinn almenni ferðamaður. Kínverjar vilja heimsækja 

mörg lönd í einu og dvelja því styttra en ella. Það eru mikil tækifæri að markaðsmiða á þennan 

hóp. (The Boston Consulting Group, 2013) 
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6 Rekstraráætlun 
 

Hótelið var opnað í maí 2017, gestir þess hafa komið í gegnum ferðaskrifstofur eins og Nordic 

Luxury, Nine worlds og fleiri ferðaskrifstofum, sem sérhæfa sig í efnameiri gestum (e. high end 

traveling). Samkvæmt viðtali við aðila hjá Nordic Luxury þá er einungis eitt hótel á 

Suðurströndinni sem telst vera fjögurra stjörnu hótel. Þau fagna því að hótelið í Skálakoti sé 

komið í rekstur, því það er mikil eftirspurn hjá þeirra kúnnahópi eftir hóteli sem þessu (Elfa, 

2017). Það er erfitt að spá fyrir um hver framtíðin verður, en í dag er enn ekki komin heimasíða 

og mun það, án vafa, auka sölu á gistingu með því að hafa bókunarhnapp og ítarlegar 

upplýsingar um hótelið og afþreyingar sem í boði eru á sveitabænum.  

6.1 Rekstraráætlun 

Þegar þessi ritgerð er skrifuð hefur hótelið aðeins verið starfrækt í nokkra mánuði. Rekstrartölur 

voru fengnar frá aðila sem sér um bókhald hótelsins, til að geta miðað við þau rekstrargjöld og 

tekjur fyrir áætlunina. Til að gera áætlun um sölu á gistingu og veitingum, var tekið meðaltal 

af verðlistum hótelsins. Ef um væri að ræða 100% nýtingu á gistingu væru gistinætur samtals 

5110, miðað við 14 herbergi. Fyrsta rekstrarárið 2017 er áætlað að gistinætur verði um 850. 

Áætlað er að annað rekstrarárið 2018 telji um 1971 gistinætur, þriðja árið yrðu gistinæturnar 

um 2081 og fjórða árið 2290. Miðað við rekstrargjöld þyrftu gistinæturnar að vera rúmlega 

2000 talsins yfir árið, sem er um 39% af fullri nýtingu. Gengið var útfrá því að aukning yrði um 

10% milli ára, rekstrargjöld hækki um 3% á milli ára og laun hækki um 10% milli ára. Inn í 

rekstraráætluninni eru engin lán þar sem að eigandi hótelsins er með lánin á sinni kennitölu og 

greiðir hótelið húsaleigu til eigenda. Áætlað er að tap verði á rekstri fyrstu 3 árin, en á ári fjögur 

verður örlítill hagnaður. 
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Tafla 4: Rekstraráætlun, unnið af höfundi.  
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7 Viðtöl 

7.1 Markaðsstofa Suðurlands 

Tekið var eiginlegt viðtal við Ragnhildi Sveinbjarnardóttur ferðamálafræðing og verkefnastjóra 

Markaðsstofu Suðurlands. Tilgangur viðtalsins var að fá þeirra vinkil á ferðaþjónustuna á 

Suðurlandi, hvernig hún hefur þróast á undanförnum árum, tækifæri, ógnanir, mat á 

samkeppnisumhverfi á gistingu á svæðinu svo fátt eitt sé nefnt. Skýrsluhöfundur hitti Ragnhildi 

fimmtudaginn 7. september í húsakynnum Markaðsstofu Suðurlands á Selfossi. Viðtalið tók 

eina klukkustund og tuttugu mínútur og var tekið upp á hljóðupptöku. 

1. Nú hefur feraþjónustan vaxið ört á undanförnum árum, hvernig hefur Suðurland sem 

ferðaþjónustusvæði dafnað?  

Suðurland hefur dafnað mjög vel, hingað koma flestir ferðamenn samkvæmt öllum könnunum 

það eru 70-90% ferðamanna sem koma á Suðurland og þá sérstaklega í Gullna hringinn. 

Ragnhildur segir að það vanti að ferðamenn taki sér lengri tíma á svæðinu þá sérstaklega á 

vestursvæðinu sem er frá Hellisheiði að Hellu. Suðurland er mjög aðgengilegt, það er stutt frá 

borginni og það hefur þær áskoranir t.d fyrir gistiaðila, það kemur mikill fjöldi inn á svæðið en 

verður ekki mikið eftir í gistingu, því margir gista á Reykjavíkursvæðinu. Það þarf að finna flöt 

á þvi hvernig gestir vilji stoppa lengur. Það sem verið er að einblína á er að ferðamenn gisti 

miðsvæðis á Suðurlandi og skoði þar náttúruna í kring en taki frekar dagsferð til Reykjavíkur. 

Suðurland er mjög þroskað ferðaþjónustusvæði, það hefur tekið á móti ferðamönnum mjög 

lengi, mörg þroskuð fyrirtæki sem að ný fyrirtæki geta lært af. Það hefur verið talsverð 

uppbygging á svæðinu, fyrirtækjum hefur fjölgað, bæði gistiaðilum og afþreyingarfyrirtækjum, 

vegna gífurlegrar fjölgunar ferðamanna á undanförnum árum. Ragnhildur vonar að það komist 

jafnvægi á hlutina í ferðamálum. Það hefur verið svolítil krísustjórnun á mörgu það er að segja, 

það er verið að plástra hér og þar en allt tekur þetta sinn tíma.  

2. Hverjar teljið þið vera helstu ógnirnar á svæðinu? 

Utanaðkomandi ógnir hefur verið gengið íslensku krónunnar, fólk hefur haft áhyggjur af því. 

Ferðamenn hafa verið að stytta ferðir sínar vegna sterks gengis. Það snertir Suðurlandið þó 

minnst af landssvæðunum, vegna þess hve Suðurland er stutt frá Reykjavíkursvæðinu. Gengi 

krónunnar hefur áhrif á það að ferðamenn eru að spara við sig í mat og gistingu. Það er einn og 

einn ferðaþjónustuaðili sem hefur áhyggjur af því að það muni fækka ferðamönnum yfir 

vetrartímann og þurfi jafnvel að fækka starfsfólki sem hann þurfti ekki að gera á síðasta ári. 

Ferðaþjónustuaðilar hafa verið að breyta áherslum í markaðssóknum og víðar til að draga saman 
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kostnað og svo virðist sem að aðilarnir hafi einnig áhyggjur af fyrirhugaðri hækkun 

virðisaukaskatts. Ferðaskrifstofur hafa verið að tala um að það sé að fækka ferðamönnum í 

ferðum jafnvel heilu hóparnir séu að hætta við að koma til landsins. Þetta hefur allt áhrif á 

fyrirtækin hér ef að ferðaskrifstofur eru t.d búnar að bóka 30 hótelherbergi en þurfa að fækka 

niður í 15 herbergi. Ógnin er óstöðugleikinn í þessu, þegar landið er orðið of dýrt. Ísland er í 

samkeppni við önnur sambærileg lönd og það er ekkert sjálfsagt að ferðamenn komi til Íslands. 

Það verður að horfa á stóru myndina varðandi þetta. 

Náttúruhamfarir eru svo alltaf ákveðin ógn þó að það geti líka verið tækifæri. Gosið í 

Eyjafjallajökli varð til þess að Ísland var í brennidepli fjölmiðla um allan heim. Allt svona umtal 

getur verið af hinu góða. Alltaf þarf þó að vera að minna á landið okkar sem ferðamannaland.  

3. Hver teljið þið vera tækifærin á svæðinu? 

Það eru fullt af tækifærum, sérstaklega þau svæði sem eru minna heimsótt í dag, þessi 

jaðarsvæði. Suðurland er alveg með jaðarsvæði þó það sé mikið heimsótt. Þar má nefna Ölfus, 

Eyrarbakki, Stokkseyri og Þjórsárdalur. Það þarf að finna flöt á því að fólk komi og dvelji þar 

einnig. Þetta snýst um það að búa til segulinn. Það má til dæmis segja að Flúðir var ekki inni í 

Gullna hringnum fyrr en Gamla laugin (e. Secret lagoon) varð vinsæl. Það virtist vera mjög 

erfitt að fá ferðaskrifstofurnar til þess að dvelja þar en það lagaðist þegar þessi segull, Gamla 

laugin, varð til og er það orðið mikið aðdráttarafl. Nú er Flúðir orðið eitt af stoppinu og samfara 

því eru komnir fleiri veitingastaðir, bakarí og fleira. þetta snýst í raun um að finna eitthvað 

áhugavert og byggja á því, eitthvað annað en það sem fyrir er. Samvinna er mjög ríkjandi á 

Suðurlandi, þegar allir vinna saman að byggja upp, þá gengur allt miklu betur og ferðamenn 

fara að auka komur sínar. Það er starfandi samstarfshópur á Suðurlandi þar sem að 

ferðaþjónustuaðilar og fulltrúar sveitafélaganna koma saman reglulega til að fara yfir, hvað er 

að gerast á hverju svæði. Oft hafa ferðaþjónustuaðilar innan hópsins talað sig saman og búa til 

einhverskonar pakka fyrir ferðafólk þannig að báðir aðilar hagnast af þvi. Þannig að svona 

samstarf er mikið tækifæri fyrir aðilana. Einnig er tækifæri í því að „dreifa“ ferðamanninum á 

fleiri svæði þó svo það sé ekki hægt að stýra honum en það eru svo margir fallegir staðir sem 

hægt væri að keyra betur á. Það þarf að horfa á það sem tækifæri ef ferðamenn eru að fara að 

stoppa styttra þá er Suðurland og Vesturland að finna minnst fyrir því. Þá þarf að byggja á því 

að Suðurland sé áfangastaður en að Reykjavík sé viðkomustaður. Samkvæmt könnunum þá eru 

70-80% ferðamanna, sem koma til Íslands, að koma út af náttúru Íslands, ferðamenn eru ekki 

mikið að koma í borgarferð til Reykjavíkur. Þetta er tækifæri fyrir Suðurland að horfa á. 

Markaðsstofa Suðurlands hefur verið að hvetja ferðaskrifstofur til að dvelja á Suðurlandi frekar 
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en að fara í dagsferðir um svæðið. Flest ferðaþjónustufyrirtæki eru með opið allt árið, það eru 

mörg stór hótel fyrir hópa á svæðinu og það er frekar snjólétt yfir veturinn og góðar samgöngur. 

4. Hvernig metið þið samkeppnisumhverfið á Suðurlandi í gistingu, þ.e.a.s hótel, 

gistiheimili, airbnb og fleiri? 

Nýting gistirýmis á Suðurlandi hefur verið að aukast. Það er mjög erfitt og ekki til mælingar á 

gistingu hjá Airbnb vegna þess að margir eru ekki með tilskilin leyfi og skila því ekki 

gistiskýrslum. Það er mjög góður fjölbreytileiki í gistingu á Suðurlandi, það geta allir fundið 

gistingu við sitt hæfi. Það hefur verið ágætis uppbygging á svæðinu og þá mest í litlum 

einingum, aðilar eru að auka við gistieiningar eða byggja lítil hús en minna um að það sé verið 

að byggja mjög stórar einingar. Það er ekki mikil samkeppni, þessi uppbygging hefur verið að 

taka við aukningunni á ferðamönnum á Suðurlandi. Ef að kæmi hnignun í greinina þá væru það 

þeir sem eru með gæðamálin á hreinu sem standa uppúr. Gæðamál og umhverfisvottanir eru 

farin að spila meira inn í vitund ferðamanna, samkvæmt könnunum þá hafa þessi mál skorað 

mjög hátt miðað við sem áður hefur verið. Gæði þjónustu skorar hátt, það kemur til að umsagnir 

á síðum eins og tripadvisor.com er mikið skoðað þegar kemur að vali á gististöðum, 

veitingastöðum og fleiru. Það segir sig sjálft að ef ferðamönnum fer fækkandi til landsins þá 

munu þessi fyrirtæki sem eru með góðar umsagnir um góða þjónustu og gæði samanborið við 

verð, standa uppúr. Tilfinningin er sú að gistiaðilar hafi ekki þurft að bítast um ferðamennina á 

þessu svæði. 

5. Teljið þið að það vanti gistingu fyrir efnameiri gesti 

Það hefur verið talað um að það vanti gistirými fyrir efnameira fólk. Hótel Rangá hefur gefið 

sig út á þennan markhóp og einnig Hótel Grímsborgir. Það hefur heyrst að þegar stórstjörnur 

eru að koma til landsins þá eru þær að gista í stórum og flottum húsum sem eru mjög flott, þær 

leita í friðhelgina og eru þá að gista frekar í húsi heldur en á hóteli, til að njóta þess að vera í 

næði. Það er klárlega pláss fyrir nýtt háklassa hótel. Ef hugsað er til miðsvæðisins á Suðurlandi 

(Hvolsvöllur – Lómagnúpur) þá er einungis eitt hótel sem að býður uppá gistingu í þessum 

standard og ef farið er austar þá er ekkert slíkt í boði. Það er rekstrargrundvöllur fyrir svona 

einingu en það þarf að hafa í huga að það getur verið erfitt að komast í samböndin, til að ná í 

þennan markhóp. Ef hótel eru einungis að stíla inn á hann þá gæti orðið erfitt að reka slíkt hótel 

ef lítið er að gert í markaðsmálum. 

6. Eru stjórnvöld á Íslandi að styðja nógu vel við ferðaþjónustugreinina á Suðurlandi? 
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Það virðist vera eilíft stríð að ná í fjármagn, þetta snýst allt um pólitík og fjármagn. Það hefur 

verið sett fjármagn í uppbyggingasjóð ferðamannastaða og ferðaþjónustuaðilar geta sótt um að 

fá fjármagn þar, en svo á móti þá hefur það fjármagn sem hefur verið sótt um kannski ekki verið 

notað því það var of hátt mótframlag sem þurfti að sýna á móti styrknum, eða að 

skipulagsvinnan tók of langan tíma þannig að ferðaþjónustuaðilar voru ekki tilbúnir að taka á 

móti styrknum. Heilt yfir þá til dæmis vantar fjármagn í landvörslu á mörgum stöðum. Það er 

alltaf spurning um hver á að borga fyrir uppbygginguna. Það er verið að vinna að 

áfangastaðaáætlun (e.destination management plan) á vegum Ferðamálastofu. Þar er verið að 

vinna að heildrænni stefnu til að skipuleggja áfangastaðina. Einnig er verið að vinna að 

öryggismálum til ferðamanna, hvernig best sé að koma upplýsingum til þeirra. Það er verið að 

vinna að fullt af svona málum sem að ríkið er að standa fyrir en vissulega eru allir til í meira 

fjármagn, því vinnan á bak við þetta er orðin svo mikil með aukningu ferðamanna. Það er 

gríðarlegt fjármagn sem að kemur inn í ríkiskassann frá ferðamönnum svo auðvitað vilja 

ferðaþjónustuaðilar að það sé sett meira fjármagn inn í greinina. Það þyrfti að bæta 

almenningssamgöngur á svæðinu, strætó er til að mynda ekki að fara frá Selfossi í uppsveitir 

Árnessýslu. Það er farið frá Reykjavík en ekki komið við á Selfossi til að pikka upp farþega, 

sem hugsanlega vildu fara með almenningsvagni í uppsveitirnar. Samgöngur ganga líka út á 

netsamband. Á Suðurlandi er enn þá þannig að það er slæmt netsamband á sumum svæðum og 

fyrir ferðaþjónustuaðila og ferðamenn þá þarf að vera gott netsamband. Það þarf að gera slurk 

í vegakerfinu, mjög víða eru vegir ekki nógu breiðir sem leiðir að hættum í umferðinni. Það 

hefur einnig verið erfitt að koma samgöngum til Vestmannaeyja í gott horf. Ferðaþjónustuaðilar 

þar geta ekki reitt sig á siglingar yfir vetrartímann svo það er erfitt að fá ferðamenn þangað. Það 

er alveg hægt að rökstyðja það hvort að stjórnvöld eigi að styðja betur við greinina 

7. Er það ykkar tilfinning að íbúar á Suðurlandi séu jákvæðir gagnvart greininni? 

Heilt yfir er fólk jákvætt og sérstaklega þeir sem að skilja mikilvægi greinarinnar. Auðvitað eru 

einhverjir sem eru neikvæðir, þá sérstaklega þeir sem ekkert eru tengdir greininni og eru fastir 

í sínu. Þeir sem eru neikvæðir eru kannski ekki nógu upplýstir um mikilvægi greinarinnar fyrir 

samfélagið og vantar uppá að upplýsa þá betur. Það eru ekki mörg ár síðan að fólk í sveitinni 

þurfti að fara á Selfoss til að gera gott við sig í mat, en nú eru fullt af veitingastöðum í sveitunum 

sem hægt er að sækja í. Það er fullt af svona hlutum sem er svo jákvætt og lífsaukandi fyrir 

samfélagið og væri ekki til staðar ef ekki væri mikill fjöldi ferðamanna á svæðinu. Það er verið 

að vinna að rannsókn núna, eitt af sóknaráætlunarverkefnum, það er að gera félagslega könnun 

á Suðurlandi um það hvort komið er að þolmörkum Sunnlendinga og viðhorf þeirra til 
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greinarinnar. Það er farið að heyrast að heimafólk er svolítið þreytt á þeim stöðum sem er mjög 

mikið af ferðamönnum, t.d í matvörubúðum. Að sama skapi þá er búið að stækka 

matvörubúðina í Vík, er verið að stækka á Hvolsvelli og Laugarvatni, svo það getur líka verið 

jákvætt fyrir heimafólk, meira vöruúrval og svo framvegis. Heimamenn eru að kvarta yfir því 

að ferðamennirnir séu að stoppa úti í vegkanti til að taka myndir. Það væri tækifæri til að laga 

það, að hafa fleiri útskot á vegum svo það myndi ekki skapa hættu í umferðinni og að upplýsa 

ferðamenn meira en hefur verið gert. Jákvæðni heimamanna er meira en neikvæðni. Ef horft er 

til sveitanna þá er unga fólkið að koma til baka og búa þar því að það er atvinna í boði. Það væri 

ekki ef að það væri eingöngu búskapur. Unga fólkið kemur af því að það vill búa í sinni 

heimasveit og fá atvinnu. 

8. Hvernig mynduð þið telja að nýtt hótel eins og í Skálakoti ætti að markaðssetja sig? 

Þau ættu að skapa sér einhverskonar sérstöðu sem þau eru að gera, vera ekki eins og allir hinir. 

Netmarkaðssetning er það sem er að virka best í dag en líka að tengja sig rétt í rauninni. Það 

þarf að vera á hreinu hvað er verið að bjóða hvað er þitt „brand“, hvaða markhópa á að ná til. 

Það þarf að velja réttu miðlana til að ná í þá markhópa. Það þarf að ná til þeirra ferðaskrifstofa 

sem eru að þjónusta þessa hópa, bæði innlendar og erlendar. Það þarf að tengjast þessum 

mörkuðum hvar sem þeir eru, t.d að fara á ferðaráðstefnur. Það þarf að finna hvar markhópurinn 

er og hverjir eru að sjá um þá. Það er erfitt sem eitt fyrirtæki að fara á stórar ráðstefnur erlendis, 

en þá er mikilvægt að vera aðili Markaðsstofunnar til að hún geti auglýst fyrir 

ferðaþjónustufyrirtæki á ráðstefnum. Markaðsstofa Suðurlands fer reglulega á stórar ráðstefnur 

og reynir að ná til flestra ferðaskrifstofa sem eru á þeim, bæði innanlands og utan. Reynt er að 

ná til sem fjölbreyttra markhópa sem passa við markhópa á Suðurlandi. Það eru hópar eins og 

náttúruunnendur, afþreyingarfólk (active adventure), sem er dýr kúnnahópur og njótendur 

(relaxing). Náttúru og menningarhópar eru oft hópar sem eru tekjuháir og eru tilbúnir að fara í 

jöklagöngu, þyrluferð, jeppaferð og fleira sem að Suðurland hefur uppá að bjóða og miklu meira 

en það. Suðurland hefur þann kost að það er stutt í alla afþreyingu, ferðamennn þurfa ekki að 

keyra langt til að komast þangað. Ný hótel geta ekki bara hent einhverju nýju út í kosmósið það 

þarf að hafa mikið fyrir því að komast inn á markaðinn. Það er mjög mikilvægt að vita fyrir 

hverju ferðaþjónustuaðilar ætla sér að standa fyrir og á hvaða markhópa þeir ætla að miða á. 

Gott ráð er að nota samfélagsmiðla eins og facebook.com, þar er hægt að velja í raun þann 

markhóp eftir aldri, landi og mörgu fleiru og senda þeim skilaboð um hvað til dæmis hótelið 

stendur fyrir, hvað er í boði og fleira. Hótelið í Skálakoti er sérstakt og þar af leiðandi 

markhópurinn þröngur, það þarf að finna réttu aðilana sem eru að þjónusta hópinn. Allt tekur 
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tíma, þegar að búið er að reka hótelið og það stendur undir þeim væntingum gesta þá fer boltinn 

að rúlla, þetta spyrst fljótt út. Það er einnig mikilvægt að vera í góðu samstarfi við 

samkeppnisaðilana á svæðinu eins og Hótel Rangá, ef það er fullt hótel hjá þeim þá væri hægt 

að vísa á Skálakot og öfugt. Það er mikilvægt að vera inni í bransanum, heimsækja 

ferðaskrifstofur og minna á sig. 

9. Hvernig sjáið þið fyrir ykkur framtíðina í ferðaþjónustugreininni á Suðurlandi? Haldið 

þið að aukning erlendra ferðamanna sé á hnignunarstigi eða ennþá á þroskastiginu? 

Það er búið að vera mikið vaxtastig undanfarið en hugsanlega er að koma jafnvægi á þetta núna, 

ekki að ferðaþjónusta hrynji einn daginn. Þetta verður hugsanlega stöðugra ástand svo er 

spurning um það hvort það vaxi áfram eða dali eftir það. Á sumum stöðum á Suðurlandi er 

komið að ákveðnum þolmörkum, en ef staðið er vel að skipulagningu staðarins sjálfs, að stýra 

ferðafólki betur þannig að það upplifi ekki mannmergð í kringum sig, það fer auðvitað svolítið 

eftir þjóðernum hvernig það upplifir að vera í fjölda. Tilfinningin er sú að það sé að koma meira 

jafnvægi á komu ferðamanna til landsins en það veltur allt á gengi krónunnar, sköttum og slíku. 

Það er erfitt fyrir greinina að vera í stöðugum vexti, fólk bara springur! Það var mjög mikil 

uppbygging fyrir 2-3 árum en það er að koma meira jafnvægi á það. 

10. Teljið þið að ferðaþjónustuaðilar séu að verðsetja sig of hátt? 

Ferðaþjónustuaðilar hljóta að vera búnir að reikna allt út, það er kannski einna helst matur sem 

er verðlagður hátt. Það helst svolítið í hendur gæðamálin og verðmálin. Það skiptir máli hvort 

verið er að versla á veitingastað eða bakaríi, þar er stór munur á, þar sem að þjónusta er veitt á 

veitingastaðnum en afgreitt er beint yfir borðið í bakaríinu. Ef góð vara eða þjónusta er veitt og 

verðlagningin er samkvæmt því þá kvartar engin, en ef þjónustan eða varan er slæm og 

verðlagningin há, þá verður viðkomandi gestur fyrir vonbrigðum og fyrirtæki fær mjög slæma 

umfjöllun á netsíðum sem er ekki gott. Það er margt sem spilar inni háu verði eins og 

launahækkanir, hækkun á gengi krónunnar og fleira sem gerir það að verkum að það hefur 

margt hækkað. Í flestum tilfellum er fólk að gera vel og verðleggja sig sanngjarnt, en alltaf eru 

til svartir sauðir innan um sem, eru að fleyta rjómann, reyna að fá sem mest fyrir lágan standard 

á vörunni eða þjónustunni og eru ekki að standa sig. Þeir sem vanda sig , eru búnir að reikna 

allt út, horfa samkeppnisumhverfið og fleira. En viljandi eru þeir ekki að verðleggja sig hátt, 

það eru einhverjar ástæður fyrir háu verðlagi. Ísland vill ekki vera eitthvað útsöluland og selja 

vörurnar á útsöluverði. Ferðaþjónustuaðilar eru með einstakt efni í höndunum eins og náttúru 

Íslands. Það er alls ekki gott að selja sig á undirverði og geta ekki rekið sitt fyrirtæki. Svo eins 
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og áður sagði að ef að fer að halla verulega undan fæti í greininni þá eru það þeir sem að standa 

sig vel sem lifa af og þeir sem að ekki vanda sig detta út, það er það lögmál sem gildir. 

Tilfinningin er sú að þeir aðilar sem eru í greininni af lífi og sál, eru ekki að okra. Staðan er 

þannig núna að verðlagið liggur hátt vegna gengi krónunnar. Ísland var ódýr áfangastaður þegar 

gengið var lágt eftir bankahrunið. Það hefur verið dýrt hjá ferðaþjónustuaðilum sem að selja í 

erlendum gjaldmiðli, eins og hótel sem eru búin að selja herbergið fyrir tveimur jafnvel þremur 

árum og fá það greitt í dag.  

 

7.2 Nordic Luxury travel 

Tekið var eiginlegt viðtal við Elfu Ragnarsdóttur, sölu og markaðsfulltrúa hjá ferðaskrifstofunni 

Nordic Luxury travel, á Hvolsvelli þann 17. október 2017. Viðtalið tók 37 mínútur. Tilgangur 

viðtalsins var að fá þeirra sýn á nýju hóteli í Skálakoti, hverjir eru þeirra markhópar og starfsemi 

þeirra. 

1. Hverskonar markhópa eruð þið að þjónusta aðallega í ykkar fyrirtæki? 

Við markaðsetjum okkur fyrir fólk sem vantar mikla þjónustu og er tilbúið að borga fyrir það, 

sem sagt á hærri enda markaðarins. 

2. Frá hvaða löndum koma flestir ykkar gestir? 

Flestir okkar kúnnar koma frá Bandaríkjunum en það hefur verið mikil aukning frá Brasilíu og 

Mexíco seinustu ár. 

3. Hverskonar afþreyingar ferðir eru gestir ykkar að sækja mest í? 

Okkar kúnnar sækjast mikið í Súper Jeep ferðir, hestaferðir, snjósleðaferðir og jöklagöngur. 

Svo er Inside the volcano og Bláa lónið alltaf vinsælt. 

4. Hverskonar hótel eruð þið aðallega í viðskiptum við fyrir ykkar gesti á Suðurlandi? 

(þriggja stjörnu, fjögurra stjörnu eða eitthvað annað) 

Við stundum nánast eingöngu viðskipti við 4 stjörnu + ásamt því að leigja Lúxus hús þar sem 

við komum með kokka og þjóna, svo fólk sé meira út af fyrir sig en margir okkar kúnnar kjósa 

það fram yfir hótel, sérstaklega ef þau eru þekkt. 

5. Teljið þið vera þörf á hágæða hóteli eins og hótelið í Skálakoti er?  
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Já, algjörlega, það er mikil eftirspurn eftir því að gista á Suðurströndinni og eins og er, er bara 

eitt fjögurra stjörnu hótel og þar er mjög oft upp bókað. Það er lítið annað sem stendur til boða 

fyrir okkar kúnnahóp á svæðinu. 

6. Hvernig mynduð þið skilgreina hótelið í Skálakoti? 

Við myndum frekar skilgreina þetta hótel sem „lodge“, hugsanlega „sveita lodge“, enda fá 

herbergi og svona lítið og krúttlegt. 

7. Finnst ykkur vera aukning í „high end“ eða „luxury travelers“ gestum sem eru að koma 

til Íslands? 

Já það hefur verið töluverð aukning hjá okkur allavega milli ára, við vorum til að mynda með 

fleiri ferðir í sumar en sumarið þar á undan og sjáum fram á að veturinn verði einnig betri en í 

fyrra. 

 

8 Stafræn markaðssetning og heimasíðan 
 

Stafræn markaðssetning er mjög mikilvæg fyrir markaðssetningu fyrirtækja í dag. Með 

stafrænni markaðssetningu komast fyrirtæki nær neytendum heldur en að nota hefðbundnar 

leiðir eins og auglýsingar í sjónvarpi eða tímaritum. Markmið stafrænnar markaðssetningar er 

að geta uppfyllt þarfir og óskir neytenda sem verður auðveldar en ella. Það eru mismunandi 

tegundir miðla á netinu og má þar nefna samfélagsmiðla, leitarvélar og fleira. Þegar velja á 

stefnu í stafrænni markaðssetningu þarf að byggja á því sama og í hefðbundinni 

markaðssetningu. Það snýst um að velja markhópinn, þ.e. markaðshlutun, markaðsmiðun, 

aðgreiningu og staðsetningu á markaði. (Dave Chaffey & Fiona Ellis-Chadwick, 2012) 

8.1 Heimasíðan 

Nú á tímum er nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að hafa heimasíðu. Það er orðið algengara að 

neytendur fari inn á netsíður til að kanna og skoða það sem fyrirtæki hafa upp á að bjóða og 

jafnvel panta vöruna eða þjónustuna beint í gegnum þær. Þegar fyrirtæki þurfa að hanna 

heimasíðu er margt sem þarf að huga að. Fyrst þarf að gera greiningu (e. analysis) hverjir eru 

mikilvægustu notendurnir, hvers vegna vilja eða þurfa þeir að nota síðuna og fleira. Þegar 

kemur að hönnun vefsíðunnar þarf að skoða atriði eins og fyrir hvað stendur fyrirtækið, hvað 

er verið að bjóða, hvað er það sem aðskilur fyrirtækið frá samkeppnisaðilanum og hvernig 

miðlum við öllu þessu. Grunnreglur við gerð vefsíðu er að hún þarf að vera vel læsileg, 
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stjórnborð síðunnar skiljanlegt og einfalt, auðvelt að finna síðuna og upplýsingar á henni, 

samræmi í útliti og stjórnborði og fljót að hlaðast upp (Dave Chaffey & Fiona Ellis-Chadwick, 

2012). Þegar þessi markaðsáætlun er skrifuð er heimasíða hótelsins í mótun hjá grafískum 

hönnuði. Skýrsluhöfundur hefur fengið að fylgjast með þróuninni.  

8.2 „5S“ 
 

Eitt af mikilvægu verkfærunum í stafrænni markaðssetningu eru „S-in 5“, þau eru: Sell (selja) 

– serve (þjónusta) – speak (tala) – save (spara) -sizzle (hvísla). Heimasíða þarf að uppfylla alla 

þessa þætti, til þess að geta uppfyllt þarfir notandans (Dave Chaffey & Fiona Ellis-Chadwick, 

2012). 

  

(Dave Chaffey & Fiona Ellis-Chadwick, 2012) 

Tafla 5: Hin 5S 
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9 Markaðsstefna og aðgerðir 
 

9.2 Markhópagreining fyrir hótel Skálakot 

Samkvæmt skýrslu sem gerð var fyrir Markaðsstofu Suðurlands er meirihluti ferðamanna sem 

heimsækja Suðurland, að koma til að upplifa náttúruna. Ef markhópurinn er skoðaður út frá 

landfræðilegum gögnum þá eru ferðamenn frá Japan og Kína lang flestir sem heimsækja 

Suðurland á háannatímanum, svo koma ferðamenn frá Mið- og Suður Evrópu og þar á eftir 

koma svo ferðamenn frá Norður-Ameríku. Utan háannatíma eru það ferðamenn frá Norður-

Ameríku og Bretlandi fjölmennastir, sem heimsækja Suðurland. Á svæði 2 (Hvolsvöllur-

Lómagnúpur) eru Norður-Ameríkubúar flestir sem heimsækja það yfir vetrartímann 

(Manhattan Marketing, 2016). Suðurland er, samkvæmt tölum Ferðamálastofu og Íslandsstofu, 

að skora hæst utan höfuðborgasvæðisins hvað varðar fjölda ferðamanna og er ástæðan sú hve 

Suðurland hefur að geyma marga náttúrusegla eins og Gullfoss og Geysi, Jökulsárlón og fleiri. 

Samgöngur eru einnig góðar, nálægð við höfuðborgina og margskonar þjónusta sem er í boði. 

(Ragnhildur , 2017) 

9.2.1 Markaðshlutun 

Þegar kemur að því að hluta markaðinn þarf að huga að því hvar hann er, á hvaða aldri, þarfir 

þeirra og óskir og hver er þeirra menntun. Samkvæmt skýrslu sem gerð var fyrir markaðsstofu 

Suðurlands, er vænlegast að einblína á Norður-Ameríku markað og Bretlands markað, yfir 

vetrartímann og gesti frá Mið- og Suður Evrópu yfir sumartímann. Markhópurinn er 25-80 ára, 

með hátt menntunar- og tekjustig, hefur ánægju af að gista á fallegu hóteli, vill njóta þæginda 

og munað, upplifa rómantík og njóta náttúrunnar. Lífsstílsbreytur eins og náttúruunnendur og 

þeir sem aðhyllast afþreyingar eins og jeppaferðir á jökul, hestaferðir og gönguferðir er 

ákjósanlegur markhópur fyrir hótelið (Manhattan Marketing, 2016). 

9.2.2 Markaðsmiðun 

Sérhæfð markaðsmiðun er það sem hótelið mun einblína á. Það mun velja fáa markhópa innan 

ferðaþjónustunnar. Fyrirtækið mun fókusa á lúxus ferðamenn (e. luxury traveller), vel stæða 

ævintýraferðamennm (e. affluent adventures) og hátekju fólk frá nýmarkaðslöndum (e. 

energing market explorers). Sá markhópur sem myndi passa Hótel Skálakoti, samkvæmt 

skýrslu Íslandsstofu, sem var gefin út á þessu ári væri „Lífsglaði heimsborgarinn“ 

ákjósanlegastur fyrir hótelið. Sá markhópur er með hærra menntunar- og tekjustig, eru á 

aldrinum 25-44 ára, bóka ferðir á netinu og hjá ferðaskrfstofum í heimalandi sínu, eru tilbúin 

að greiða meira fyrir gæði og kunna að meta persónulega þjónustu. Þeim finnst áhugavert að 

gista á stöðum sem hafa sérstaka sögu eða tengingu við svæðið. Þau vilja fjölskylduvæna 
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afþreyingu í náttúru með fallegu landslagi og leiðsögn, Vilja heimsækja smærri bæjarfélög og 

upplifa menninguna og fólkið. Þeim finnst mikið varið í að upplifa matarmenningu og fara á 

veitingahús með gæða mat frá heimabyggð. Það sem þau vilja forðast er upplifun sem gæti 

skaðað náttúruna og sviðsetta upplifun sem er ekki í takt við staðaranda (Íslandsstofa, 2017). 

9.2.3 Staðfærsla 

Staðfærsla hótelsins er: einstaklega fallegt hótel, í Art-Deco stíl, með fallegt umhverfi og með 

íslenska gestrisni að íslenskum sveitasið.  

9.2.4 Markaðsstefnan 

Hótelið í Skálakoti aðgreinir sig frá samkeppnisaðilum með yfirburða þjónustu og staðsetningu. 

Starfsfólk hótelsins er þjálfað með það að leiðarljósi að veita afburða góða þjónustu við gestina 

sem koma. Staðsetning hótelsins er mjög góð, margir áhugaverðir staðir eru í næsta nágrenni 

má þar nefna Vestmannaeyjar, Þórsmörk, Vík, Jökulsárlón á Breiðamerkursandi, 

Landmannalaugar og Gullni hringurinn svo fátt eitt sé nefnt. Lagt verður mikið upp með að 

svara fyrirspurnum gesta hratt og örugglega í gegnum samskiptamiðla, heimasíðu og 

tölvupósta. Gott viðmið væri að svara fyrirspurnum innan sólarhrings. Einblínt verður á 

markhóp sem er efnamikið fólk (e. High end) eða lúxus ferðamenn (e. luxury traveller). Þeir 

eru með ákveðnar skoðanir hvað þeir vilja og skipuleggja ferðir sínar með áherslu á einstök og 

ævintýraleg ferðalög í fallegri og stórbrotinni náttúru. Ferðamenn sem að kjósa lúxus (Howarth, 

2011). Náttúruunnendur og ævintýrafólk (e. Affluent adventures) eru vel stæðir og 

ævintýragjarnir viðskiptavinir. Þeir vilja upplifa náttúru Íslands og geta borgað fyrir 

virðisaukandi þjónustu. Í stað þess að horfa og njóta þjóðgarðsins vilja þeir borga fyrir leiðsögn 

eða í stað þess að horfa á jökulinn vilja þeir taka þátt í ísklifri á jöklinum (The Boston 

Consulting Group, 2013).  

9.2.5 Samkeppnisumhverfið 

Þegar horft er til samkeppnisaðila í nágrenni hótelsins, er einungis eitt hótel af svipuðum toga, 

sem er Hótel Rangá. Þeirra markmið er að veita sínum viðskiptavinum afburða þjónustu, eru 

með áhugaverð pakka tilboð sem heillar. Styrkur þeirra er sá að hótelið hefur að geyma mjög 

góða gestgjafa sem eru eigandi og rekstrarstjóri hótelsins. Þeir gefa sér tíma í að tala við gesti 

sína og hafa lagt á sig undirbúningsvinnu, t.d. að skoða hvað gestirnir heita, er einhver sem á 

stórafmæli eða eru í brúðkaupsferð. Þetta gefur mjög góða raun og myndar náið samband við 

gestina. Einnig hefur Hótel Rangá verið lengi á markaði og komið með mikla reynslu þar, með 

sterkt tengslanet. Veikleiki hótelsins er að erfitt er að fá sérhæft starfsfólk í vinnu og lítil sem 

engin afþreying á hótelinu sjálfu.  
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Hótelið í Skálakoti getur margt lært af Hótel Rangá og gert enn betur. Eins og áður hefur verið 

nefnt er mikilvægt fyrir Hótelið í Skálakoti að útfæra góð pakkatilboð sem væru vel sýnileg á 

heimasíðunni og myndi heilla þá sem að heimsækja hana. Hægt væri að nýta þá afþreyingu sem 

er á sveitabænum og flétta hana inn í gistingu með mat, sem kallast kross sala (e. cross sale). 

Hótelið hefur þann styrkleika umfram Hótel Rangá að vera með búrekstur sem hægt er að flétta 

inn í fyrir gesti hótelsins. Það er mikilvægt að vinna vel að þeirri hugmynd að leyfa gestunum 

að upplifa það sem er að gerast á „sveitabænum“ frá degi til dags. Einnig er hótelið staðsett í 

mjög fallegu umhverfi sem býður upp á mikla möguleika að bjóða uppá gönguferðir með 

leiðsögn jafnt og hestaferðir um fallega umhverfið. 

„Aðgreiningin hjá okkur, af því þú minntist á Hótel Rangá, sem er flott gistieining „middle of 

nowhere“. Ef þú labbar út þá ertu úti á miðjum sandi. Ef þú berð það saman við Skálakot, þú 

ert bara með fjallakrans hérna fyrir innan þig, þú ert með göngutúra hérna alveg ofsalega flotta 

út um allt, bæði á láglendi og hálendi og það er kostur að vera inni í þessu sveitalífi við teljum 

það sem okkar kost, að það sé dráttarvél keyrandi um hér á hlaðinu, að það sé hestaleiga að 

koma og fara, að það sé verið að reka hesta hérna að húsinu og frá húsinu kvölds og morgna, 

alveg eins og þú varst bara að horfa á hérna áðan. Það er alltaf gaman að sjá það þó þú sért 

vön því hvað þá ef þú ert frá Ameríku og hefur aldrei séð svona marga hesta“ (Guðmundur Jón 

& Jóhanna Sólveig, 2017). 

 

9.3 Áætlunargerð markaðsáætlunar – innleiðing – eftirfylgni fyrir hótel Skálakot 

Áætlað er að vinna að markvisst að markaðsaðgerðum til eins árs. Markaðsstefnan mun svo 

verða endurskoðuð ef þurfa þykir. Með aðgerðaráætlun sem þessari er ætlunin að búa til 

vörumerkjavitund fyrir neytendur og endursöluaðila þ.e. að koma vörumerkinu á framfæri við 

markhóp hótelsins.  

9.3.1 Greining og áætlun 

 

Tafla 6: Aðgerðaráætlun, unnin af höfundi. 
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9.3.2 Innleiðing og eftirfylgni 

Við innleiðingu á markaðsaðgerðum er nauðsynlegt að upplýsa starfsfólkið sem best, hvert 

fyrirtækið er að stefna. Þarf þá að vera til góðir vinnuferlar fyrir starfsmennina til að fara eftir 

og upplýsa þá ef einhverjar skyndilegar breytingar eiga sér stað. Nauðsynlegt er að fylgjast með 

árangrinum og vakta nýjungar í umhverfinu og endurskoða stefnuna reglulega eftir því. 

9.3.3 Markaðsaðgerðir 

Nálgun Hótel Skálakots á markhópinn sinn þarf að byggja á skipulögðu markaðsstarfi. Til að 

nálgast markhópinn þarf fyrst og fremst að klára að gera heimasíðu hótelsins, þá er hægt að fara 

í stafræna markaðssetningu. Í kafla 8 um heimasíðu, er eitt af mikilvægustu verkfærunum í 

stafrænni markaðssetningu „S-in 5“ Þau hjálpa til við að hafa alla þætti á heimasíðunni til að 

geta uppfyllt þarfir notandans. Hótelið fókusar (e. focus) á markhóp sem að vill greiða mikið 

fyrir gæða þjónustu, sem eru Lúxux ferðamenn (e.luxury traveller), náttúruunnendur og 

ævintýrafólk (e. affluent adventures) sem vilja njóta náttúrunnar og kaupa afþreyingu tengda 

henni. Til að nálgast þessa hópa þarf að fara í herferð eins og að nálgast þá í gegnum 

samskiptamiðla, vera í góðu samstarfi við ferðaskrifstofur innanlands og utanlands og einnig 

að kaupa leitarvélabestun. Leitarorðum (e. keywords) sem markhóparnir eru líklegastir til þess 

að leita eftir verður komið fyrir á heimasíðunni svo það sé tryggt að heimasíðan endi ofarlega í 

leitarvélum.  
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10 Niðurstöður 
Niðurstaða þessarar markaðsáætlunar hefur leitt í ljós að það er mikil vöntun á hágæða hóteli 

sem Hótel Skálakot er. Til að ná árangri í góðri markaðssetningu er mikilvægt að hafa skýra 

stefnumótun og hvað er það sem aðgreinir hótelið frá samkeppnisaðilunum. Það þarf að hafa á 

hreinu hvernig við ætlum að koma þeim skilaboðum til skila. Það er ekki mikil samkeppni í 

nágrenninu hvað gistingu snertir, aðeins eitt hótel er með svipuðu sniði og Hótel Skálakot.  

Aðgreining hótelsins er sú nálgun að gestir geti upplifað þau störf sem eru unnin af hendi á 

sveitabænum og er það áskorun að útfæra hana á sem bestan hátt. Bjóða mætti upp á gönguferðir 

með leiðsögn um fallegt umhverfi hótelsins. Nýta þarf vel þá afþreyingu sem er á staðnum og 

úrfæra hana ínn í tilboð fyrir hótelið. Hótelið aðgreinir sig einnig með afburða þjónustu, með 

vel þjálfað starfsfólk og öll umgjörð hótelsins í háum gæðaflokki. Það er góð aðgreining að 

gæðamál og umhverfisvottanir séu hafðar að leiðarljósi. Til að mynda flokkun á rusli er farið 

að spila meira inn í vitund ferðamanna miðað við sem að áður hefur verið (Ragnhildur , 2017). 

Gott ráð fyrir Hótel Skálakot er að fara í innleiðingu Vakans. Vakinn er sérhannað gæðakerfi 

fyrir íslenska ferðaþjónustu, sem byggir á erlendri fyrirmynd. Fyrirtæki sem að taka þátt og 

njóta liðsinnis starfsfólks Vakans fá úttekt á rekstri á grundvelli ítarlegra gæðaviðmiða og fá 

staðfestingu á því sem vel er gert og tækifæri á að bæta það sem betur má fara. (Vakinn, án 

dags.) 

Það er mikilvægt fyrir eigendur og starfsmenn að vera í góðu samstarfi við Markaðsstofu 

Suðurlands, þar sem starfsmenn þar fara á margar ráðstefnur innan lands og utan. Þau geta 

komið hótelinu á framfæri. Þar sem að markhópur hótelsins er þröngur og kemur aðallega frá 

ferðaskrifstofum þá er mikilvægt að vera í góðu samstarfi við þær, láta vita af nýjum tilboðum 

og hlusta á hvað viðskiptavinir þeirra eru að leita að. Gott ráð væri að halda fundi með 

ferðaskrifstofum reglulega. 

Mynduð verða tengsl við markhóp hótelsins með stafrænni markaðssetningu, glæsilegri 

heimasíðu með bókunarhnappi og helstu upplýsingum um hótelið og að vera með 

leitarvélarbestun. Leggja þarf áherslu á að fá gesti til þess að deila sinni upplifun á 

samfélagsmiðlum eins og Facebook, Instagram og Tripadvisor. Einnig að vera í góðu samstarfi 

og sambandi við innlendar og erlendar ferðaskrifstofur. Það er mjög mikilvægt að fá gesti til 

þess að deila sinni upplifun til dæmis á Tripadvisor og að vera með „#Skálakot“ á Facebook og 

Instagram. Einnig væri hægt að vera með góð myndbönd á heimasíðunni, því allar myndir og 

myndbönd vekur mikla athygli þeirra sem eru að skoða möguleika á kaup á þjónustu. Mjög 

mikilvægt er að svara dómum sem koma frá gestum hvort sem þeir eru góðir eða slæmir. 
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Tækifærin eru óþrjótandi, samkvæmt viðtali við aðila ferðaskrifstofu Nordic Luxury, sjá þau 

aukningu á markhópum frá Brasilíu og Mexíco og er það spennandi að það séu að koma 

viðskiptavinir þaðan. Þar sem staðurinn Skálakot er orðinn þekktur fyrir hrossarækt, mætti 

útfæra hestasýningar fyrir hópa sem að hafa áhuga á því. Til dæmis að tengja það við stór 

hesatmannamót eins og Landsmót hestamanna. Mikilvægt er að hafa ýmis tilboð á 

heimasíðunni sem að hvetur viðskiptavini að bóka gistingu á hótelinu. Hér fyrir neðan eru þrjár 

tillögur að tilboðum. 

Tilboð 1 

✓ Gisting fyrir tvo í þrjár nætur í standard herbergi 

✓ Þriggja rétta kvöldverður bæði kvöldin  

✓ Morgunverður innifalinn 

Tilboð 2 

✓ Gisting fyrir tvo í tvær nætur í deluxe herbergi 

✓ Þriggja rétta kvöldverður  

✓ Morgunverður innifalinn 

✓ Tveggja tíma lúxus reiðtúr í fallegri náttúru 

Tilboð 3 

✓ Gisting fyrir tvo í tvær nætur í deluxe herbergi 

✓ Þriggjarétta kvöldverður bæði kvöldin 

✓ Morgunverður innifalinn 

✓ Fjögurra tíma jeppaferð upp á Eyjafjallajökul 

 

Búið er að gera rekstraráætlun fyrir hótelið og samkvæmt henni er rekstrargrundvöllur fyrir nýtt 

hágæða hótel á Suðurströndinni eins og Hótelið í Skálakoti er. 
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Viðaukar 
 

Viðtal við hóteleigendur í Skálakoti, Guðmundur Jón Viðarsson (Mummi) og Jóhanna Sólveig 

Þórhallsdóttir (Jóhanna) Viðtalið tók höfundur skýrslunnar, Sigríður Karólína Viðarsdóttir 

(Sigga). Viðtalið var tekið upp á hljóðupptöku, í Skálakoti, þann 20. ágúst 2017. 

Sigga: Heyrðu jæja þá er þetta markaðsáætlun fyrir Skálakot og markmiðið er að móta 

markaðsstefnu fyrir hótelið og greina markhópinn fyrir fyrirtækið og hvernig við ætlum semsagt 

að nálgast þann markhóp. Ég ætla að byrja á því að spyrja svona almennt, hvenær byrjuðuð þið 

að reka ferðaþjónustu hérna í Skálakoti? Voru það ekki hestaferðirnar eða? 

Mummi: Við keyptum jörðina 1984 eigum við ekki að segja frá 1990 sem við byrjuðum í 

einhverskonar ferðaþjónustu í litlum mæli en þá mest í löngum hestaferðum. 

Sigga: Svo fóruð þið að byggja þetta meira upp og reiðhöllin var byggð? 

Mummi: Reiðhöllin kom árið 2000 og keyptum svo hótel í Vík í Mýrdal 2007, seldum það 

2015, með reiðhöllinni komum við á gistingu hérna. Það má segja að 1995-1997 þá höfum við 

byrjað í litlu mæli með einhverskonar dagsþjónustu. Þetta var svona fyrstu eitt tvö árin svona 

tekin ein og ein hestaleiga og staffinu gefin pizza, þú veist þetta var bara svona, svo jókst þetta 

alltaf og kannski líka maður sá sko það eldust hjá okkur hestarnir, það urðu gamlir hnakkar sem 

að tókst alveg að nýta í svona hestaleigu. Svo varð svona vendi punktur svona um gos 

(Eyjafjallajökulsgosið) kannski 2010, að hér er orðið rekið bara og stærri hluti af þessari 

hestatengdri ferðaþjónustu er í peningum orðin dagsferðir í dag er þetta, hvað heldur þú 

Jóhanna? 65% og hitt 35% eða 70 og 30 dagsferðir versus langar ferðir á sumrin. Afkoman er 

miklu drýgri aur heldur en löngu ferðirnar, þúsund kall úr dagsferð heldur en þúsund kall úr 

langri ferð, eins og þú þekkir það er miklu minni kostnaður í dagsferðunum 

Sigga: þið selduð í Vík árið 2015, fóruð þið þá að byggja upp hótelið? 

Mummi: Við vorum þá svona að byrja hér. 

Jóhanna: 2015? 

Mummi: Við seljum sennilega árið 2014 í Vík, byrjum sennilega haustið 2013 að rífa gömlu 

kofana, man þetta ekki nákvæmlega. Við vorum semsagt byrjuð hér þegar við seldum í Vík. 

Jóhanna: Sennilega höfum við byrjað hérna árið 2012 

Mummi: Já sennilega, þetta er örugglega 5. sumarið sem við erum búin að vera í byggingu. 
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Jóhanna: Við byrjum bara haustið 2012 að grafa upp og svona, rífa gamla húsið. 

Mummi: Já það hugsa ég, og sennilega höfum við selt í Vík árið 2014 og förum á stað hér að 

grafa fyrir sökkli og svoleiðis. 

Sigga: Þannig að þá má segja að byggingin hafi tekið 3 ár? 

Mummi: 5 ár. 

Sigga: Já frá því að þið byrjuðuð að rífa gamla húsið? 

Mummi: Já. Við erum búin að vera að njóta ferðalagsins. 

Sigga: Og hvers vegna fóruð þið út í þetta? Af brennandi áhuga eða bara að hafa eitthvað 

lífsviðurværi? 

Mummi: Það má nú bara segja Sigga að við sko að þetta sé til að hafa lífsviðurværi sko. En ég 

sagði nú einhverntíman bæði í alvöru og gamni, að ég ætlaði mér að reka þetta austur í Vík og 

læra af því og gera mistökin þar og byggja svo upp heima. 

Jóhanna og Mummi: Og við gerðum það. Við lærðum alveg helling af því sko. 

Mummi: Fyrir utan peningana sem við fengum aðeins út úr sölunni þá var mesti gróðinn af því 

að læra af mistökum í Vík. 

Sigga: Já svo hótelið er komið upp og hvað tekur það marga gesti? 

Mummi: Það eru 14 herbergi og það eru flest tveggja manna herbergi en það eru 2 single en er 

hægt að hafa þau tveggja manna. Svo erum við með 4 gestarúm sem við erum að nota í bland 

inni á herbergjunum, þá má því segja að það geta svona 28-30 manns gist. 

Sigga: Svo eru hótel oft með mismunandi tegundir af herbergjum, eru þau öll eins hjá ykkur? 

Mummi: Við erum með 5 tegundir af herbergjum, við erum með standard, grand double, single, 

junior suite og suite. Það er í rauninni bara 4 standard herbergi, það má segja að annað hvort 

eru það 5 ground double og tvær junior suite, svo er eitt herbergi sem við teljum okkur geta selt 

það sem þriðju junior suite af grand double herbergjunum. 

Sigga: En hvernig mynduð þið lýsa einingunni ykkar eða Lodginu ykkar, ef fólk hringir og spyr 

ykkur hvernig hótel eruð þið með, hverju svarið þið? 
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Mummi: Sumir segja, þetta er svo sem ekki alveg niður njörvað, en sumir segja að við eigum 

að kalla þetta „Butique farm hotel“, en við köllum þetta Lodge. Ég hef svolítið keyrt á þetta að 

þetta sé hluti af bóndabæ og í mínum huga, 

Jóhanna:Það fer eftir því hver hringir, hvernig maður útskýrir þetta fyrir fólki. Þegar fólk 

hringir hingað og það vill fá tveggja manna herbergi því það veit ekki að við séum með þessa 

einingu. þá segir maður já ég á herbergi en ekki í gistihúsinu ég á herbergi í nýja húsinu sem er 

allt annar standard heldur en í gistihúsinu. 

Mummi: Aðal hausverkurinn er að fá þetta fólk sem að hringir, það er að hringja út af ódýru 

gistingunni. 

Jóhanna: Svo þegar maður segir hvað það kostar, það kostar 50.000 Já takk fyrir bless. 

Mummi: En það er náttúrulega okkar að vera ekki orðin sýnileg á netinu með myndir, það sem 

við erum að, í sjálfum sér að sá markhópur sem að við höfum verið að stíla á það er að segja 

ferðaskrifstofurnar sem við höfum verið að keyra á, þeir ganga að þessu vísu, þeim var send 

verðskrá og þeir eru að panta hér á fullu. En hausverkurinn er sá að þau sem að hringja eru að 

skoða heimasíðuna það er bara dormið (gistihúsið), þar sem í boði eitt fjölskylduherbergi á 

17.000 en þá er erfitt að hoppa upp í, já nei við höfum eitt herbergi á 50.000. 

Jóhanna: Maður getur ekki selt þetta þannig sko. 

Mummi: þá höfum við verið að segja, ef við viljum fá þetta fólk, þá höfum við verið að segja 

að það vill svo til að við eigum eitt herbergi á 30.000 og tekið fólk á það og enginn veit af því. 

Sigga: þá ætlaði ég að spyrja ykkur um í sambandi við markaðssetningu, þið eruð í rauninni 

ekki byrjuð að markaðssetja ykkur? 

Mummi: Nei, það er svolítið þannig að við erum með framkvæmdarstjóra sem er nú að hætta 

eða að draga sig í hlé tímabundið. Hann er uppfullur af sýn um að gera hótelið að boutique 

hóteli. Sem getur vel verið að það séu góðir frasar og allt í góðu sko, en við ætluðum okkur bara 

að fara þessa hefðbundnu leið, að búa til heimasíðu og selja okkur á netinu með bókunarhnapp 

og eitthvað. Við höfum að minnsta kosti verið að vera með þá stefnu að fara ekki á 

booking.com. 

Sigga: En þá einhverjar aðrar kannski? Hotels.com? 

Mummi: Já já það eru til t.d butiquehotels.com og svoleiðis. 
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Jóhanna: En það þarf að sækja um að komast þangað inn, þú þarft að uppfylla ýmislegt til að 

komast þar inn. 

Mummi: Já en ég get til dæmis sagt þér eitt að hvort það heita Nordic gestir eða Nine worlds 

gestir eða þessi standard af þessum gestum sem eru að koma hérna, almennt eru þeir ofsalega 

ánægðir, ég set svolítið ofan, ég tók til dæmis einu sinni hóp frá Hildi í Iceland eurotravel, þá 

tókum við einn kínverskan hóp sem var sko hópamatseðill, allir að borða það sama og allir að 

borða hér inni. Svo voru 2 herbergi frá Nordic luxury eða Nine worlds, ég kenndi strax óánægju 

hjá þeim þar. 

Sigga: Já af því að það var svona stór hópur með? 

Mummi: Já og það var einhvernvegin að allir töluðu kínversku, allir að borða sama matinn, 

þetta var sama sagan þegar við tókum einn hóp fyrir Hótel Drangshlíð, það var í raun gengisfall 

hjá því fólki sem var með því í gistingu. 

Sigga: Já fólk ekki alveg nógu ánægt með það? 

Mummi: Nei 

Sigga: En þið náttúrulega þurfið, þú varst að lýsa hvernig þið mynduð markaðssetja ykkur, eins 

og framkvæmdastjórinn er með í huga. Þið þurfið heimasíðu... 

Mummi: Já já auðvitað og að sjálfsögðu þurfum við að geta selt okkur á netinu, með 

bókunarhnapp og áfram og áfram. En til dæmis þessi markhópur sem við höfum verið að stíla 

á í gegnum þessar fáu ferðaskrifstofur sem við erum með, það hafa ekki verið þessir rútuhópar 

og kannski hótelið ekki byggt upp fyrir slíkan markhóp, þetta eru bara 14 herbergi. Hótel 

Höfðabrekka og Hótel Hvolsvöllur og hvað þetta heitir allt saman sem geta tekið slíka hópa, er 

bara byggt upp fyrir það. 

Sigga: Já já þannig að ykkar markmið er... 

Mummi: Við getum bara sagt sem svo ef að túristmi á Íslandi er píramíti, við erum að praktisera 

í efstu 5-10 prósentunum. Það er svona, það getur verið leiðinlegir kúnnar og það geta verið 

góðir kúnnar. En fyrst og fremst eru þetta kúnnar sem að gera miklar kröfur en geta borgað fyrir 

það. Við til dæmis njótum þess að við erum með rándýran matseðil, en við getum sagt við Siggu 

systir eða Frímann frænda ef þig langar að koma og borða hjá okkur þá borgar þú bara helming 

af matseðlinum. En þessi kúnnahópur sem við erum að keyra á er ekkert að kvarta yfir 

matseðlinum, það fær bara góðan mat. Og ef að 90% af kúnnahópnum er þannig þá er bara 
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freistandi að halda háum matseðli, halda standard á honum og gefa afslátt hjá þeim sem að segja 

vá. 

Sigga: Hafið þið gert í sambandi við markhópinn, hafið þið greint hann eitthvað? Er það bara 

þetta ríka fólk? Hvaða hópa eru ferðaskrifstofurnar að koma með? Þetta er ríkt fólk? 

Jóhanna og Mummi: Þetta er ríkt fólk, já. Þetta er ekki millistéttafólk þetta er ekkert að spá í 

hvort að Evran er 110 eða 120.  

Mummi: Þú sérð það að það er bara undantekningartilfelli að fólk sé að koma eitt frá 

ferðaskrifstofunni, það er bara með privat guide og það sem meira er að það kemur semsagt 

pabbinn og mamman með tvö börn drengina báða eða stúlkurnar báðar eða strákurinn og 

stelpan, það er keypt fyrir þessa fjölskyldu, tvö eða þrjú herbergi og herbergi fyrir guideinn og 

guideinn er borgaður af fjölskyldunni líka. Þau eru á bíl sem er verið að selja út á 200.000 kall 

bílinn með guideinum og allar græjur sko.  

Sigga: Eruð þið búin að sjá fyrir ykkur hver nýtingin verður fyrsta árið? 

Jóhanna: Nei 

Mummi: Það verður svolítið ef vel tekst til með heimasíðugerð, svona companý eins og Nordic 

Luxury  

Jóhanna: Það verður ekki góð nýting fyrsta árið. 

Sigga: Hvað teljið þið vera svona ykkar tækifæri? 

Mummi: Sko ef að þetta gengur eins og þetta er búið að vera að ganga, að hér fari fólk með 

„VÁ“ út, í 95-97% tilfella, þá sé ég kannski fyrir mér að ég verð jafnvel búin með allt og að 

verðskráin sé, hún er núna 50.000 standard herbergi, 60.000 grand double herbergi, 67.000 

junior svítan og tæp 100.000 stóra svítan, 20% afláttur yfir vetrar tímann, en ef að þetta fer sem 

fer og það er til stór markhópur af þessu fólki, hvernig sem við nálgumst hann, að ef að mér 

tekst að búa til sko milljón kall á dag. Því að ef við gefum okkur að meðalverðið sé 50.000 á 

herbergi og þá er 14 herbergi 700.000 og þá er resturant sem að býr til 300.000 þá bý ég til 

milljón krónur á dag og ég sé fyrir mér að þegar ég er komin með mikla ásókn, þá hætti ég að 

gefa út vetrarverð.Þá er bara verð, þá er veltan Sigga á 100% nýtingu 360 milljónir á ári. 

Jóhanna: Það verður náttúrulega aldrei 100% nýting á ári. 
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Mummi: Nei ég sé bara fyrir mér að það er vöntun á þessari gerð af gistingu, um leið að fólk 

veit af þessum standard og hann stendur og hann virðist ekki vera í boði í kring, að þá skulum 

við bara segja að við náum 80% nýtingu á ári og það eru bara fullt af peningum. Þetta er nú 

bara grófa markaðsáætlunin. En hvernig við hérna, síðan er ótalið það sem er fyrir utan þetta 

og það er það til dæmis að hestaleigan búin að hoppa bara svona um 30% bara út af þessu. Þetta 

er bara hliðarafurð. Að við fáum fólk á staðinn sem að stoppar, það er til dæmis orðin föst regla 

að klukkutímaferð er 6.500kr, tveggjatíma ferð kostar12.000kr, þriggjatíma ferðin kostar 

17.500kr og það er bara fast að ef þú vilt frá privat ferð (engin annar gestur með) þá borgar það 

extra 15.000kr fyrir það. Þannig að þetta er að gera góðan aur sko þessi auka afurð. 

Sigga: Hvað teljið þið vera helsta ógnin við fyrirtækið? Ekkert endilega peningalega heldur 

jafnvel í umhverfinu eða eitthvað. 

Mummi: Hvað heldur þú Jóhanna? Hætta að koma túristar? 

Jóhanna: Já auðvitað, 

Mummi: Helsta ógn, hryðjuverk? 

Jóhanna: Eldgos, 

Mummi: Ja eldgos held við þurfum ekkert að óttast neitt. 

Jóhanna: Jú auðvitað kemur alltaf bakslag ef það kemur eitthvað svoleiðis, eitthvað stórt, bara 

eins og gerðist 2010, en svo kemur það margfalt til baka, en meðan á því stendur þá er það 

náttúrulega bakslag og auðvitað geta komið einhver bakslög. 

Mummi: En það sem er náttúrulega innanbúðar hjá mér, segi nú bara stundum að það er ekkert 

mál að búa til þetta hótel ef þú átt pening og þú ert með góðan innanhúss arkitekt. En áskorunin 

er að reka það í þessum standard eins og maður er að byggja það. Og það er bara að þessir 

kröfuhörðu kúnnar sem við erum að gera út á hjá okkur að þeirra þarfir séu uppfylltar. Það er 

náttúrulega okkar, þar erum við í bullandi samkeppni við fullt af góðum við skulum bara segja 

Hótel Rangá eins og þú þekkir. Á margan hátt erum við kannski með betra verkfæri heldur en 

Hótel Rangá, þessi fáu 14 herbergi. En það sem að Hótel Rangá er með mjög gott, til dæmis 

góðan resturant og ofsalega góðan host eða gestgjafa, semsagt andrúmsloftið sem að fólkið fær 

þar er bara gott. Og það kann að „hosta“. Það er bara áskorun fyrir okkur að vera að minnsta 

kosti ekki verri.  

Sigga: En hvað teljið þið vera veikleika sem að gætu verið? 
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Mummi: Hérna? Ja það er alveg á grensunni að við séum að græða eitthvað á resturantinum. 

Hann er mannfrekur og rekum þetta bara með 30 diskum á kvöldin. 

Sigga: Og mikið sem fer til spillis? 

Mummi: Ja og mikið mannahald, það munar ekki miklu á mannahaldi að preppa út 60 diska, 

sem gefur þá helmingi meiri pening. 

Sigga: En hver eru ykkar tækifæri? 

Mummi: Þau eru bara í þessum „upper class“ liði. En hvað finnst þér Jóhanna? 

Jóhanna: Meinaru þá ný tækifæri eða? 

Sigga: Já til dæmis. 

Mummi: Já ég sé fullt af tækifærum. Ég sef stundum ekki fyrir tækifærum. 

Jóhanna: Já það er kannski bara að brydda uppá einhverjum nýjungum. 

Mummi: þú getur notað fjalllendið hérna fyrir ofan. 

Jóhanna: Búa til einhverja pakka með afþreyingu. Einhverju öðruvísi. 

Sigga: Hver er ykkar aðgreining frá öðrum sambærilegum fyrirtækjum? Hvernig ætlið þið að 

aðgreina ykkur frá til dæmis Hótel Rangá, eða sambærilegum einingum? 

Mummi: Kosturinn okkar er klárlega sá að við keyrum ekki á massann, það er meira 

persónulegt, við náum betri tengingu við okkar gest, bara út á smæðinni. 

Jóhanna: Svo er náttúrulega staðsetningin. 

Mummi: já við erum vel staðsett sem hérna höfn, sem sko brottfararhöfn í nokkra daga, austur 

á Jökulsárlón, Þórsmörk, Vestmannaeyjar við erum miðsvæðis alveg sko. 

Jóhanna: það er hægt að gera eitthvað hérna í 3-4 daga. Þeir sem vilja vera að gera alltaf 

eitthvað nýtt. Svo þeir sem vilja vera bara í sveitinni. 

Mummi: Og aðgreiningin hjá okkur, af því þú minntist á Hótel Rangá, hún er flott gistieining 

„middle of nowhere“. Þú ert út á miðjum sandi. Ef þú berð það saman við Skálakot, þú ert bara 

með fjallakrans hérna fyrir innan þig, þú ert með göngutúra hérna alveg ofsalega flotta út um 

allt bæði á láglendi og hálendi og það er kostur að vera inni í þessu sveitalífi við teljum það sem 

okkar kost, að það sé dráttarvél keyrandi um hér á hlaðinu, að það sé hestaleiga að koma og 
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fara, að það sé verið að reka hesta hérna að húsinu og frá húsinu kvölds og morgna, alveg eins 

og þú varst bara að horfa á hérna áðan. Það er alltaf gaman að sjá það þó þú sért vön því hvað 

þá ef þú ert frá Ameríku og hefur aldrei séð svona marga hesta. 

Jóhanna: Við erum einu inni svona landbúnaðarhéraði eða samfélagi og ef fólk vill upplifa það 

þá er það hér. 

Mummi: og við gerum svolítið út á það. Ég geri bara svolítið út á það að vera bara svona í 

skítagallanum. 

Jóhanna: Eins og á vorin hefur fólk tækifæri á að kíkja í fjárhúsin eða það getur farið út í fjós 

á næsta bæ hjá Kötu allt árið, ef það hefur einhvern áhuga á einhverju svoleiðis. Við vorum til 

dæmis með svoleiðis fjölskyldu í gær, voru hér í 2 daga, þau fóru í fjós og á hestbak og löbbuðu 

upp að gili og sögðu bara „Vá“. Þeim fannst þetta geðveikt sko. Þetta hefðu þau ekki getað 

upplifað hjá sambærilegum stöðum í nærumhverfinu. 

Sigga: Hvaða birgja eruð þið að versla aðallega við í sambandi við resturantinn, hreinsivörur 

og allt þetta? 

Mummi: Garri, Olís, Egils, Innes, Banana. 

Sigga: Notið þið ykkar hráefni, eins og kjöt og svona? 

Mummi og Jóhanna: Já, mikið bæði inná við í beinni sölu og eins skiptum við á kjöt á fiski 

og seljum það í restaurantinn, þannig að það má segja að fiskurinn sé líka kjöt. 

Sigga: þið eruð aðallega að skipta við ferðaskrifstofur er það ekki? Og það eru þær 

ferðaskrifstofur sem eru að selja þessar dýru ferðir er það ekki? 

Mummi: jú eingöngu núna. 

Jóhanna: Við erum að skipta við Nordic luxury mjög mikið, þeir eru okkar stærstu 

viðskiptavinir. Svo er Iceland luxury tours og hvað þetta heitir allt saman, Nine worlds. 

Sigga: Eruð þið ekki komin með bókunarkerfi? 

Jóhanna: Nei, þetta er bara allt í bók 

Mummi: Þetta er bara gamla leiðin. 
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Sigga: Ég var nefninlega að hugsa þegar að fólk er að fara og er bara eitt „vá“ er bara ofsalega 

ánægt, að hérna mín reynsla er bara að senda fólkinu eitt email. Bara takk fyrir komuna þú veist 

það er ein leið, það er markaðssetning. 

Mummi: já en málið er það, það sem við þurfum líka svolítið er það við erum svolítið háð... 

Jóhanna: Málið er það eins og okkar kúnnar eru núna að þeir eru í gegnum millilið, við förum 

ekkert í kúnnan nema í gegnum millilið. 

Sigga: fáið þið ekki emailið hjá gestinum? 

Jóhanna: Nei 

Sigga: þau eru ekki að fylla út eyðublað við komu? 

Jóhanna: Nei. 

Mummi: það væri til dæmis óánægja hjá Nine worlds ef að við kæmum á samskiptum á kúnnan 

sem var hérna í morgun eða öll 7 herbergin sem að var hérna í gær, jafnvel þó við fengjum 

emailið hjá þessu fólki og sumt fólk er að láta okkur hafa email út af myndum sem það vill 

senda okkur en við höfum ekki frumkvæði að því að stofna til samskipta við þetta fólk, á 

grundvelli þess að þetta er sent af einhverjum þriðja aðila. 

Jóhanna: þetta er allt voðalega viðkvæmt sko. Að maður er svolítið að troða sér inní sko þetta 

er alveg eins og þegar við lendum í þegar fólk kemur í hestaferð til okkar í gegnum einhverjar 

ferðaskrifstofur og það er gerður email listi innan hópsins og þau eru að skiptast á myndum og 

halda sambandi jafnvel í einhver ár á eftir sko, við pössum okkur viljandi að vera ekki mikið 

með, við blöndum okkur ekkert í þetta. Og svo lendum við oftar en ekki í því að viðkomandi 

sem hefur komið í gegnum ferðaskrifstofu þetta árið sá hefur samband beint við okkur næsta ár 

þú veist þá er maður svona ah,  

Mummi: Auðvitað bókum við hann en við höfum ekki gert neitt í því að stela honum. 

Jóhanna: þetta er alltaf rosa viðkvæmt sko. 

Sigga: það er kannski ekki endilega það sem ég er að meina að „selja“ heldur bara að þakka 

fyrir komuna. 

Mummi og Jóhanna: já já bara takk fyrir okkur sko,  

Jóhanna: Já ég veit hvað þú meinar, þetta er alltaf samt svona ósjálfrátt einhvernvegin ef maður 

fer að mynda eitthvað svona, að senda eitthvað svona feedback sko. Æ já ef við komum aftur 
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þá þú veist við erum komin með emailið við getum bara haft beint samband. Það er kannski 

líka tilhneiging hjá fólki. 

Sigga: En þið væntanlega farið í einhverskonar bókunarkerfi, það er svo auðvelt að gera 

eitthvað svona í gegnum það. 

Jóhanna: Já já þetta er bara alveg það sama eins og ef maður bókar sjálfur ferðir, ég hef 

stundum að bóka fyrir mína gesti í gegnum netið og þá bara á mínu nafni, gistingu í eina nótt í 

Reykjavík eða eitthvað svoleiðis, maður fær jafnvel í margar vikur eða mánuði á eftir frá 

viðkomandi bókunarsíðum að maður eigi að gefa einhver feedback, hvernig fannst þér að bóka 

og jarí jarí. Til dæmis á booking vá. 

Sigga: Já þú þarft ekki annað en að skoða eitthvað land þá færð þú póst sko að nú sé tækifæri 

að bóka hérna núna. 

Jóhanna: þetta var svona í heilt ár á eftir. 

Mummi: En þessi kúnnahópur, ég held og við höfum til dæmis alltaf verið í gegnum okkar 

túrisma í bráðum 30 ár, við höfum alltaf verið heil gagnvart sko þessum stóru viðskiptavinum 

sem eru að versla við okkur. Eldhestar til dæmis, við áttum ofsalega erfitt með að praktisera í 

þvi fólki í öll þessi 20 ár sem að við vorum með Eldhestum, þetta voru bara kúnnar Eldhesta 

sem við vorum að þjónusta, við vorum bara verktakar og við vorum ekki í því að senda þeim 

jólakort. 

Sigga: Nei nei enda er það ekki þannig. 

Mummi: En hitt er aftur annað, sko þessir kúnnar eins og þessir Nordic lux kúnnar, þó þeir séu 

að borga fullt hingað og það sé alveg æðislegt í Skálakoti, þá nenna þeir ekki að bóka í Skálakoti 

beint því að Skálakot er bara hluti af meiru. Til dæmis Ameríska kerfið, það er þannig að sko 

að þetta „Smartflyer“ kerfi það er byggt allt öðruvísi upp heldur en ferðaskrifstofur hér á Islandi, 

eða evrópska, eins og við þekkjum. Það er byggt upp þannig að það er sko kannski ein kona 

einhverstaðar í heimahúsi, nú er ég ekkert að staðhæfa, það getur líka verið karl, sem að sér um 

að skipuleggja fyrir einhverjar vinkonur eða svona afmarkaðan hóp sumarleyfi og það fer í þetta 

Smartflyer net og þar er til dæmis Nordic Luxury sem skipuleggjandi uppá Íslandi en maður 

tekur eftir þessu á þann hátt að kúnninn sem er að koma hérna, hann er á fullu að senda myndir 

af upplifuninni á umboðsmanninn, á þann sem reddaði ferðinni. 
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Jóhanna: Smartflyer virkar þannig, að þú átt þinn „agent“ hjá Smartflyer og hann er bara 

„agentinn“, þú hefur ekki samband við Smartflyer eins og einhverja skrifstofu og færð bara 

samband við einhverja Jónu eða Siggu. 

Sigga: Þetta er bara eins og þinn þjónustufulltrúi í banka eða eitthvað svoleiðis. 

Jóhanna: Já þetta er bara þannig. Þú ert bara með þinn „agent“ og ef þú hugsar þér að fara í 

eitthvað frí og þá hefur þú bara samband við hana „Siggu“ . Sigga, ég ætla að fara í frí til Íslands 

og þú bara sérð um þetta. Eða á næsta ári vil ég fara til Egyptalands og ætla að gera þetta og 

þetta og þetta og þú græjar það. Þú skiptir ekkert um söluaðila og hann verður svona eins og 

þinn persónulegi vinur bara. Viðskiptavinirnir eru að senda email á daginn á „agentinn“. 

Mummi: Glætan að við færum að senda á Heimsferðir allan daginn í einhverju fríi. 

Sigga: Óskir og þarfir markhópsins ykkar? 

Mummi: Bara kröfuhart fólk. 

Sigga: Í ykkar nærumhverfi það er ekki mikið af svona hóteli, en eins og Hótel Anna sem er 

hér á næsta bæ, hvernig herbergi eru þau með? 

Mummi: Þau eru bara í svona efri milliklassa. 

Sigga: Eru þetta lítil herbergi á miðað við til dæmis hér hjá ykkur? 

Mummi og Jóhanna: Já 

Sigga: Hvað eru það mörg herbergi? 

Mummi: Sjö, þau bóka líka allt öðruvísi, þau eru bara með booking og ekkert að því.  

Sigga: þau eru líka að einblína svolítið á resturantinn er það ekki? 

Mummi: Þau eru algjörlega með þetta aðskilið, annarsvegar eru þau með hóp sem borðar hjá 

þeim á veitingastaðnum og gista í herbergjunum svo eru þau með hádegishópana sem borða hjá 

þeim, oft 200-300 manns á dag.  

Sigga: Það er allt annar markhópur en þið eruð að fókusera á? 

Mummi: Já allt annar  

Sigga: Þannig að það er ekki neitt hér í nágrenninu sem eru í samkeppni við ykkur? 

Jóhanna: Nei við lítum til dæmis ekki á þá sem einhvern markhóp. 
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Mummi: Ja kannski eru þau í samkeppni í sambandi við resturantinn. Fólkið sem er að koma 

af götunni, við erum svolítið að slást um þann hóp. Það eru 3 eða 4 aðilar sem eru að bítast um 

þessa „walk in“ kúnna. Það er kannski þessi samkeppni sem við erum í en ekki gagnvart 

gistingunni. 

Sigga: Í sambandi við stafræna markaðssetningu, það er náttúrulega ekki komið neitt, þið eigið 

eftir að setja upp heimasíðuna, hafið þið kynnt ykkur eitthvað stafræna markaðssetningu? 

Mummi: Nei 

Sigga: Það er náttúrulega auglýsingar á netinu, tölvupóstar, vefborðar og fleira. 

Mummi: Í fyrsta lagi, sko höfum við ekki verið að fókusera á Ísland sem markaðssvæði, það 

er bara eitt. Á margan hátt erum við að praktisera á hóp sem er ókominn til Íslands, þannig að 

ef við erum að fókusera á stafræna markaðssetningu þá verðum við að hugsa það globalt. 

Sigga: Já þið eruð náttúrulega meira að auglýsa ykkur á innlendar og erlendar ferðaskrifstofur. 

Mummi: Já og hitt er annað að við þurfum að vera þannig að það sé mjög auðvelt að komast 

að okkur fyrir þann sem að vill nálgast upplýsinigar um okkur og hvort sem það er 

ferðaskrifstofa eða einstaklingur. Þar erum við ekki í dag og þangað þurfum við að komast. En 

hvort sem við förum svo að praktisera okkur í einhverjum bannerum eða lynkerum það veit ég 

ekki hvort við gerum. 

Sigga: Svo er ein leið sem heitir pay per click, sem er þannig að þú getur keypt þér til dæmis á 

google að verða efst á þegar fólk gogglar „gisting á Suðurlandi“ eða eitthvað álíka. 

Mummi: Að rankið sé hæðst 

Sigga: Þannig að það eru ýmsar leiðir. 

Mummi: Já 

Sigga: Þið eigið ykkar eigið Logo, ætlið þið að vera með það? 

Mummi: Ég var með þann draum, en við fengum hann Friðrik Erlingsson í heimsókn til þess 

að gera svona grunntexta fyrir okkur sem hann er búinn að gera gagnvart heimasíðunni. Hann 

talar um að þegar hann horfir á logoið að það þurfi að laga þetta, er orðið gamalt og lúið, 

framkvæmdastjórinn talar um algjörlega breytingu, allar auglýsingastofur sem hafa haft 

samband við okkur vilja gera algjöra. Almennt þá er allt ómögulegt sem að fyrir er til að geta 
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selt einhverjum nýtt og maður verður að vita það. Þannig að maður verður að standa í lappirnar 

uppá það hvað maður ætlar sér. 

Sigga: Mér hefur alltaf fundist þetta flott logo en auðvitað mætti kannski flikka eitthvað uppá 

það. 

Mummi: Já já en fyrst og fremst hef ég hugsað það, veit ekki hvað Jóhönnu finnst, en mér 

finnst það styrkleiki staðarins að, sko við nöguðum okkur í handabökin að við skildum ekki ná 

nafninu Hótel Eyjafjallajökull, en svo held ég að það sé á vissan hátt styrkur að vera bara að 

það sé bara undir „farm“ nafninu, það er Skálakot. 

Sigga: Þið hafið líka, þar sem að þið eruð þekkt útávið það er bara Skálakot, þannig að það ætti 

ekki að þurfa nýtt nafn. 

Jóhanna: Já við vorum náttúrulega á spekúlera í þessu á sínum tíma að sko til að ná rankinu 

háu þú veist þegar þú ferð inná leitarvélarnar og setur inn eitthvað, það er ekki sama hvað þú 

setur inn. Hitt er annað mál auðvitað getur þú fengið einhvern sem er góður í þessu að setja 

réttu orðin inn í textana fyrir leitarvélarnar þá hlýtur að vera hægt að setja eitthvað annað sem 

að.... 

Mummi: Þú lætur einhvern búa fyrir þig einhvern texta, þá þarf að besta textann gagnvart þessu 

öllu saman. Svo veltir maður líka fyrir sér sko, hvert erum við komin það besta allir textana 

sína, þú fattar hvað ég á við, þú ætlar að verða betri heldur en hinn. Þetta er bara eins og að elta 

vindinn. Svo koma einhverjir forritarar og auðvitað vilja þeir besta fyrir þig, þú þarft bara að 

borga þeim peninga og þeir segja þér bara það sem þú borgar þeim fyrir. Að hluta til segja þeir 

þér satt, en bestunin fyrir daginn í dag þá kemur bara einhver annar og bestar sig á morgun.  

Jóhanna: Svo verður þetta orðið úrelt á morgun. Þetta er alveg eins og með heimasíður skiluru, 

fólk þarf alltaf að vera að gera nýjar heimasíður, því heimasíðurnar verða alltaf svo ömurlegar. 

Sigga: það er náttúrulega svo ofboðslega ör þróun í öllu þessu að það þarf alltaf að vera að 

uppfæra. 

Mummi: En hver er það sem að talar þær mest niður? 

Jóhanna: nú það eru forritararnir. 

Mummi: þeir sem að bjuggu þær til í gær. Þannig að bara hvert ertu komin í þessu? 



 
 

54 
 

Jóhanna: þetta kostar enga smá peninga þetta eru ekki einhverjir aurar, það að gera heimasíðu 

þetta er einhver milljón kall. 

Mummi: Ef þú ferð á einhverja auglýsingastofu, ég veit að ég er með ömurlegt logo í dag, það 

er ekki málið. En jafnvel þó ég væri búinn að gera eitthvað í dag og færi á aðra auglýsingastofu 

á morgun og fyrsta sem þeir myndu gera er að segja mér að henda öllu sem ég var með. 

Sigga: En í sambandi við starfsfólkið, hvernig hefur gengið að fá starfsfólk? 

Mummi: Heilt yfir vel, 

Sigga: þið eruð með eingöngu erlent eða? 

Mummi: Björn framkvæmdarstjóri er hjá okkur og Lovísa sem er öðru hvoru hjá okkur að 

leysa kokkinn af. 

Jóhanna: Annars eru þetta allt útlendingar. 

Mummi: það má segja að það séu svona 10 manns búnir að koma hér að, það er þrennt sem að 

við höfum þurft að losa okkur við. Það er ein stelpa af þeim sem við höfum bara ekkert fyrir 

hana að gera. 

Sigga: En hvernig hafið þið fundist með viðhorf annarra í nágrenninu sem eru í sama geira, 

samkeppnisaðilarnir, til dæmis Friðrik á Hótel Rangá, hefur hann skoðað þetta hjá ykkur? 

Mummi: Hann er mjög jákvæður og hefur skoðað hjá okkur. Nágrannar okkar sem eru með 

Hótel Önnu sína fálæti gagnvart okkur, þau eru bara þannig. 

Jóhanna: Ég held að þeim finnist vera svolítil ógn af okkur.  

Sigga: Já já samkeppnin getur líka alveg verið af hinu góða sko. 

Jóhanna: Já já við til dæmis, þegar að við opnuðum fyrst í vor þá vísuðum við fullt af fólki til 

þeirra á resturantinn, því við vorum ekki búin að opna okkar eldhús. 

Mummi: Og eins og gestirnir okkar sem eru kannski búnir að vera 3-4 daga þá hvetjum við þá 

að prófa eitthvað nýtt og fara þangað að borða. Við nennum ekki að leggja út svo 

metnaðarfullum matseðli að fólk sé bara alltaf með nýjan mat. 

Jóhanna: Auðvitað bendum við þeim bara á nágranna okkar. En við höfum þetta svona 

pínulítið á tilfinningunni að við séum einhver ógn fyrir þau. 
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Sigga: Þið eruð með matseðil, ég meina þið þurfið oft að gera pakkatilboð til dæmis fyrir 

ferðaskrifstofurnar. Segjum að 10 manns eru að fara að gista í 4 nætur og þau vilja alltaf borða 

hér á staðnum. Hefur komið til þess og hvað gerið þið? 

Mummi: Þá höfum við bara boðið uppá í samráði við guideinn „offer of the day“ . Við erum 

með matseðilinn hérna sem þú getur séð. 

Sigga: Þetta er flott. 

Mummi: Þetta er matseðillinn í dag svo getur hann breyst þessvegna í næstu viku. 

Sigga: Hvernig finnst ykkur, haldið þið almennt séð, sé komin mettun á gistingu á Suðurlandi? 

Mummi: Ég bara veit það ekki, ég hefði haldið að það væri kominn svona viss trampur á 

millistéttar gistinguna. Þessi 30.000kr herbergi en það er bara mín tilfinning ég hef ekki 

hugmynd um það. 

Jóhanna: Eftir því sem allir tala um (Mummi) gisting eins og Hótel Hvolsvöllur, (Jóhanna), já 

maður hefði haldið það eftir því sem talað er um. Fólk er svolítið að halda að sér höndum, þessi 

millistétt. 

Sigga: Já og stoppa styttra, bílaleigurnar eru mikið að tala um það, í staðin fyrir að leigja bíl í 

viku þá eru það frekar 3 dagar. 

Mummi: Eins og Friðrik (eigandi Hótel Rangá) var að keyra á, á tímabili, millistétta breta þeir 

sjást varla orðið.  

Jóhanna: þetta hefur alveg dottið niður. 

Mummi: Kennarar, bankastarfsmenn, hjúkrunarfólk og sjúkraflutningamenn, þetta fólk er að 

halda að sér höndum sérstaklega bretarnir því að pundið er óhagstætt gagnvart krónunni. 

Jóhanna: Ég hef heyrt það bara af Tune, að hennar fólk, sem er ekkert auralaust sko, það eru 

að vísu norðmenn. Þau óuðu og æjuðu yfir því hve allt var orðið dýrt hérna á Íslandi. 

Sigga: Samt hefur nú krónan aðeins farið niður á við síðan í vor. 

Jóhanna: Já já 

Mummi: En það sem við höfum bara gert á okkar hóteli, við höfum ekki minnst á neinn 

gjaldeyri, við seljum bara í íslenskum krónum. 

Jóhanna: Við höfum ekkert verið í þessu evrubraski 
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Mummi: En svo verðum við að setja í sama gat á beltið gagnvart hestaferðunum, við þurfum 

að selja ferðirnar í erlendum gjaldmiðli sem eru svo ekki greiddar fyrr en á sumrin en pantaðar 

á veturna þá höfum við tapað helling af pening út af gengismismun. 

Jóhanna: Ég heyrði á þeim í Varmahlíð sem eru að selja í gegnum booking.com og það er allt 

selt í evrum og þegar hún var svo léleg í vor, þetta munaði alveg helling hjá þeim sko. En það 

hefur aldeilis ræst úr þessu núna hún er þó orðin 126 kr. í dag. 

Mummi: Og kúnninn sem bókaði hann er ekki að borga fyrr en við komu. 

Sigga: Já á booking.com er það þannig eða þú getur valið um það sko. Oftast eru gestir að borga 

þegar þeir koma. Þannig að þau hagnast á því. 

Mummi: já þau gera það. 

Jóhanna: þetta er dálítið óþægileg staða að vera í þessu, þeir sem setja sig í þennan gír sko. Að 

vera að selja út í evrum. 

Sigga: Já það er mjög vont, eins og þegar við gerðum fjárhagsáætlun fyrir húsið hjá okkur, sem 

ég lagði fyrir bankastjórann þá var ég með svona verð í evrum sem ég umreiknaði í íslenskar 

krónur og taldi mig geta selt nóttina á 20.000kr en ég er ekki að fá nema 15-17.000kr eftir að 

íslenska krónan sktyrktist svona mikið í vor. 

Mummi og Jóhanna: Já þetta munar svo miklu. 

Mummi: En kúnnahópurinn hjá okkur, það er þó kosturinn að sko ef að við setjumst á 

veitingahús og við byrjum á að skoða matseðilinn við horfum á verðin og umreiknum hvað 

þetta kostar í íslenskum krónum, en kúnninn hérna almennt hann bara tékkar hvað þetta er hann 

umreiknar ekki einu sinni. 
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1. Fyrirtækið veitir viðskiptavinum sínum kurteislega og áreiðanlega þjónustu.  

  

2. Fyrirtækið virðir og viðheldur trúnaði og þagmælsku gagnvart viðskiptavinum.  

  

3. Fyrirtækið hefur að leiðarljósi fagmennsku, heiðarleika og sanngirni í öllum samskiptum og 

viðskiptum.   

  

4. Fyrirtækið sýnir öllum viðskiptavinum sömu virðingu og tillitssemi óháð t.d. kyni, uppruna, 

menningu, kynhneigð, trú, aldri, þjóðfélagsstöðu og líkamlegu atgervi.  

  

5. Fyrirtækið tryggir að allar upplýsingar til viðskiptavina séu réttar og að auglýsingar gefi 

sanna og trúverðuga mynd af þjónustu þess og aðstöðu.    

  

6. Fyrirtækið verðleggur vörur og þjónustu með skýrum hætti í samræmi við gildandi lög.   

  

7. Fyrirtækið leitast við að svara öllum fyrirspurnum og óskum á faglegan og skilvirkan hátt.  

  

8. Fyrirtækið tryggir sanngjörn og skjót viðbrögð við kvörtunum.  

  

9. Fyrirtækið hefur í heiðri öll lög og reglur varðandi reksturinn og fylgir þeim eftir.  

  

10. Fyrirtækið tryggir að faglega sé staðið að bókhaldi og reikningsskilum.  

  

11. Fyrirtækið uppfyllir allar skyldur við starfsmenn með því að fara að lögum og gildandi 

kjarasamningum.  

  

12. Fyrirtækið sér til þess, að starfsfólk fái viðeigandi þjálfun og fræðslu, og að vinnuskilyrði 

séu við hæfi.  

  

13. Fyrirtækið tryggir öryggi starfsmanna og viðskiptavina með faglegum starfsháttum, góðri 

aðstöðu og viðurkenndum búnaði.  

 

14. Fyrirtækið sýnir í verki ábyrgð gagnvart íslenskri náttúru, umhverfi og samfélagi.  

  

15. Fyrirtækið hefur í heiðri hagsmuni og orðstír Íslands sem hágæða dvalarstaðar, þar sem 

fagmennska, gestrisni, góð þjónusta og sjálfbærni eru í fyrirrúmi 

 



 
 

58 
 

 



 
 

59 
 

 

 

 

 



 
 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


