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Abstract 

In recent years, the popularity of health products have grown in Iceland. This 

development has created new opportunities and new markets for the marine industry 

through innovation and development of the byproducts of fish. In 2015, the 

entrepreneurial company Codland introduced their first product made from byproduct 

of fish. The all natural icelandic lemonade drink made from marine collagen from 

codskin. 

 

The goal of this final project is to define a target group for the collagen drink Alda on 

the domestic market and to demonstrate marketing potential in order to increase the 

market share of the product in the country. To gain an insight into the subject, a 

qualitative research method was applied in the form of interviews. The project defines 

important terms associated with marketing. Market analysis was conducted in both 

near and remote markets with SWOT analysis. The marketing mix and the 

promotional mix were defined and used to plan how to position the product to the 

market. A plan of implementation was made for the product were the next steps of the 

marketing strategy were suggested. 

 

The findings of the thesis revealed that the optimal target group for the product are 

women between the ages of 35-55 who to take care of their body and want to keep 

their skin looking young. The marketing efforts on the product have been rather 

limited and mainly in the form of media coverage. The author believes that there are 

opportunities for improvement in Alda´s marketing to increase the awareness of the 

product and to increase its market share considerably. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Marketing, innovation, byproducts, marketing effort, collagen. 
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Útdráttur 

Undanfarin ár hafa vinsældir heilsuvara farið vaxandi á Íslandi. Þessi þróun hefur 

skapað ný tækifæri og nýja markaði fyrir sjávarútveginn í gegnum nýsköpun og 

þróunarstarf á hliðarafurðum. Árið 2015 kom frumkvöðlafyrirtækið Codland fram 

með nýja vöru, heilsudrykk sem er blandaður með kollageni úr þorskroði.  

 

Markmiðið með þessu lokaverkefni er að skilgreina markhóp fyrir 

kollagendrykkinn Öldu á innanlandsmarkaði og sýna fram á möguleika í formi 

markaðssetningar til að auka markaðshlutdeild vörunnar hér á landi. Til að fá innsýn í 

viðfangsefnið var eigindlegri rannsóknaraðferð beitt í formi viðtala. Einnig voru 

skilgreind mikilvæg hugtök tengd markaðsfræði með tilliti til vörunnar. Unnið var 

með markaðsgreiningar bæði á nær- og fjærumhverfi markaðarins með SVÓT 

greiningu. Lögð voru drög að aðgerðaráætlun þar sem stuðst var við miðaða 

markaðsfærslu, söluráðanna sjö og kynningarráðanna sex.  

 

Niðurstöður leiddu í ljós að ákjósanlegur markhópur fyrir vöruna eru konur á 

aldrinum 35-55 ára sem vilja hugsa vel um heilsu og húð sína. Markaðsstarf á vörunni 

hefur verið takmarkað við umfjöllun í fjölmiðlum. Höfundur telur að sóknarfæri séu 

til að gera betur. Mikil heilsuvakning hefur verið í íslensku samfélagi á síðustu árum 

og markaður fyrir heilsutengdar vörur hefur stækkað. Hægt er að bæta 

markaðssetningu á vörunni töluvert með markvissum og skýrum skilaboðum til 

markaðarins. Það er því það mat höfundar að varan gæti aukið markaðshlutdeild sína 

töluvert ef rétt er haldið á spilunum. 

 

 

 

 

 

 

 

Lykilorð: Markaðssetning, nýsköpun, sjávarútvegur, kollagen, markaðshlutdeild. 
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1. Inngangur   

Í gegnum Íslandssöguna hefur sjávarútvegurinn verið ein arðbærasta atvinnugrein á 

Íslandi. Allt frá landnámi hefur hann borið af sér verðmætar afurðir og þá einkum til 

útflutnings og þannig styrkt efnahag þjóðarinnar. Sjávarútvegurinn á stóran þátt í því 

hvernig Ísland fór frá því að vera ein fátækasta þjóð Evrópu í byrjun 19.aldar til þess 

að verða ein af efnuðustu þjóðum heims um síðustu aldamót. Upphaflega voru allar 

afurðir nýttar af fiskinum, en með aukinni vélvæðingu jukust afköstin. Þá voru 

einungis verðmætustu afurðirnar valdar sem voru flökin, á meðan hliðarafurðum var 

hent og á tíunda áratugnum náði sú þróun hámarki (Jón Þór, 2003). Með aukinni 

þróun í tækni, reglugerðum og verðhækkunum á hliðarafurðum hefur verið mikil 

vakning um nýtingu og þróun á þeim í sjávarútvegi. Það sem áður taldist til úrgangs 

flokkast nú til hliðarhráefna og afurða (Ásbjörn Jónsson og Jónas R. Viðarsson, 

2016). Aflinn hefur farið minnkandi síðustu ár en framlegðin hefur aukist sem er hægt 

að tengja við hagkvæmni í rekstri ásamt aukinni verðmætasköpun.  

Codland ehf. er fullvinnslufyrirtæki sem vinnur að þvi að finna leiðir til að 

fullnýta allt sem fellur til við vinnslu á þorskinum með það að leiðarljósi að efla 

ímynd sjávarútvegsfyrirtækja. Fyrirtækið hefur nú hafið framleiðslu á kollagen úr roði 

þorsksins. Inntaka kollagens er talin hafa jákvæð áhrif á mannslíkamann en er 

aðallega þekkt fyrir að hafa góð áhrif á húð, liði og hækkandi blóðþrýsting og því er 

það notað í ýmsar heilsu- og snyrtivörur. Heilsudrykkurinn Alda er fyrsta vara 

Codland. Alda er sykurlaus límonaðidrykkur sem er blandaður með kollageni úr 

þorskroði. 

Í þessu verkefni verður fjallað um heilsudrykkinn Öldu, markhópur vörunnar 

greindur og komist að því hvernig best er að markaðsetja vöruna. 

Rannsóknarspurning verkefnisins hljóðar svo: 

 

Hverjir eru markhópar kollagens heilsuvörunnar Öldu á Íslandi? 

Hvaða markaðsaðgerðum er hægt að beita til að auka markaðshlutdeild vörunnar á 

innanlandsmarkaði? 
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Til að svara þessum spurningum var staða fyrirtækisins greind og SVÓT 

markaðsgreining framkvæmd. Stefnumiðuð markaðsfærsla eða STP var skilgreind til 

að ákveða stefnu markaðssetningar. Þar að auki voru söluráðarnir sjö og 

kynningarráðarnir sex skilgreindir með tilliti til vörunnar. Að lokum eru settar fram 

tillögur að aðgerðum sem byggja á greiningarvinnu ritgerðar. 

Fræðilegar upplýsingar og gagnaupplýsingar komu að notum við greiningar 

ásamt því sem viðtöl voru tekin við framkvæmdastjóra þróunarsviðs Codland, fyrrum 

framkvæmdastjóra Codland og markaðsstjóra Private Travel Iceland. Viðtölin voru 

tekin í þeim tilgangi að fá upplýsingar um viðfangsefnið svo niðurstöður 

rannsóknarinnar yrðu sem raunhæfastar. Helstu niðurstöður leiddu í ljós að 

ákjósanlegur markhópur fyrir vöruna eru konur á aldrinum 35-55 ára sem vilja hugsa 

vel um heilsu og húð sína. Markaðsstarf á vörunni hefur verið takmarkað við 

umfjallanir í fjölmiðlum og telur höfundur að sóknarfæri séu til að gera betur í formi 

markvisst markaðsstarfs.  

 

Verkefnið skiptist í 9 kafla. Annar kafli fjallar um þær aðferðir sem notaðar voru við 

vinnslu ritgerðarinnar, hvaða rannsóknaraðferðum var beitt, hvernig gögnum var 

safnað, framkvæmd og farið yfir viðtalstækni. Í þriðja kafla er farið yfir fræðilegan 

grunn viðfangsefnis þar sem fjallað er um markaðssetningu, nýsköpun í sjávarútvegi, 

kollagenframleiðslu og nýsköpunarfyrirtækið Codland. Í fjórða kafla er fjallað um 

vöruna sem ritgerðin er byggð á og staða hennar skoðuð. Í fimmta kafla er SVÓT 

greining gerð á vörunni þar sem styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri eru 

skilgreind. Í sjötta kafla er fjallað um miðaða markaðsfærslu með tilliti til vörunnar. Í 

sjöunda kafla eru söluráðarnir skilgreindir og sett fram markaðsstefna fyrir þá. Í 

áttunda kafla er farið yfir markaðssetningu á vörunni, kynningarráðarnir sex 

skilgreindir og lögð fram drög að aðgerðaráætlun. Að lokum er samantekt um 

niðurstöður rannsóknar og umræður í níunda kafla. 
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2. Framkvæmd 

Hér á eftir verður fjallað um framkvæmd rannsóknar, hvaðan gögnum var safnað, gert 

grein fyrir þeirri aðferðafræði sem er notuð og ástæðum fyrir því hvers vegna sú 

aðferð varð fyrir valinu. Farið er yfir framkvæmd viðtala sem tekin voru og 

viðmælendur kynntir. 

 

2.1 Aðferðafræði 

Aðferðafræðin sem notuð var við gerð og vinnslu rannsóknarinnar er byggð á sex 

þrepa líkani Philip Kotler sem sjá má á mynd 1. Skýrsla sem þessi krefst mikils 

undirbúnings og því var ákveðið að fylgja í meginatriðum því rannsóknarferli sem 

Kotler lagði fram til þess að auðvelda vinnslu og skipulag. Mynd 1 sýnir skrefin að 

rannsóknarferlinu. 

 

Mynd 1 Rannsóknarferli Philip Kotlers (Kotler, P. og Keller, K.L., 2006:103). 

Í upphafi er rannsóknarefni valið en það tók höfund töluverðan tíma að ákveða 

rannsóknarspurningu vegna allra þeirra möguleika sem eru í boði í dag tengd 

nýsköpun í sjávarútvegi. Eftir leiðsögn og upplýsingar frá leiðbeinendum og 

framkvæmdastjóra Þróunarsviðs Codland var lokaákvörðun að skrifa um 

markaðsetningu á Kollagen drykknum Öldu. Drykkurinn er fyrsta og eina vara 

Codland sem komin er á markað. Skref tvö er að móta rannsóknaráætlun þar sem 

rannsakandi lagði fram drög að uppsetningu ritgerðarinnar og þar með setti fram þær 

rannsóknarspurningar sem ritgerðin byggist á. Þriðja skref er gagna- og 

upplýsingaöflun. Rannsakandi las yfir gögn tengd nýsköpun og sjávarútvegi, um 

afurðanýtingu, kollagenframleiðslu, markaðssetningar og efni til að byggja 

markaðsgreiningar ritgerðarinnar á. Í ritgerðinni er unnið með opinber gögn, bækur, 

rafræn gagnasöfn, ritrýndar rannsóknargreinar, ásamt því sem viðtöl voru tekin við 

einstaklinga með þekkingu á viðfangsefninu. Fjórða skref er að meta upplýsingar. 

Rannsakandi greindi nothæf gögn frá ónothæfum, athugaði hvort gögnin væru 

Rannsóknarefni 
valið

Rannsóknar 
áætlun mótuð

Upplýsinga-
öflun

Upplýsingar 
metnar

Unnið úr 
heimildum

Niðurstöður 
kynntar



 4 

áreiðanleg, hvort rannsóknagreinar væru ritrýndar og samþykktar af fræðimönnum. Í 

rafrænum heimildum er lögð áhersla á að vefsíðan sé áreiðanleg, þ.e.a.s. hvort eigandi 

vefsíðu sé viðurkennd stofnun, leiðandi fyrirtæki tengd viðfangsefninu o.s.frv. 

Fimmta skrefið er að vinna úr heimildum þar sem rannsakandi fór yfir hvernig hægt 

er að nýta sér upplýsingar fyrir markaðsgreiningar og markaðssókn fyrir vöruna. 

Sjötta og síðasta skrefið er að kynna niðurstöður þar sem rannsakandi fer yfir 

niðurstöður rannsóknar í lok ritgerðar. 

 

2.2 Gagna- og upplýsingasöfnun  

Byrjað var að safna og greina gögn í byrjun febrúar 2018 til maí 2018. 

Ritgerð þessi styðst við opinber gögn, bækur, rafræn gagnasöfn, auk þess sem vitnað 

er í ritrýndar rannsóknargreinar ásamt viðtölum sem tekin voru við aðila tengda 

fyrirtækinu og markaðsetningu til þess að fá innsýn í viðfangsefnið. Í fræðilega 

hlutanum er notast við fyrirliggjandi gögn í formi kennslubóka, stofnanagagna og 

ritrýndra fræðigreina þar sem vitnað er í rannsóknir sem gerðar hafa verið á lífræna 

efninu kollagen. Í kjölfarið var gerð markaðsgreining fyrir vöruna þar sem stuðst var 

við efni úr viðtölum, fræðilegum greinum og á viðskiptafræðibókum tengdu 

viðfangsefni. 

 

2.3 Rannsóknaraðferð 

Þegar farið er af stað með rannsókn sem þessa er mikilvægt að ígrunda vel hvaða 

rannsóknaraðferð skal nota. Skoða þarf markmið rannsóknar og út frá því ákveða 

hvaða aðferð hentar best hverju sinni. 

Í rannsókninni er eigindlegri rannsóknaraðferð (e. qualitative research) beitt. 

Eigindleg aðferð er notuð þegar markmiðið er að fá innsýn inn í hvaða merkingu eða 

skilning fólk leggur í viðfangsefnið. Sem dæmi getur eigindleg rannsókn verið byggð 

á einstaklingsviðtölum og rýnihópum með það að markmiði að öðlast betri skilning á 

viðfangsefninu. Gögn eigindlegra rannsókna eru lýsandi og þarf rannsakandi að passa 

upp á að setja eigin viðhorf, hugmyndir og skoðanir til hliðar. Við rannsókn sem 

þessa er ekkert sjónarmið rangt og ekkert eitt svar rétt (Lichtman, M., 2013).  

Tekin voru hálfstöðluð viðtöl (e. semi structured interviews) við viðmælendur 

sem tengjast viðfangsefninu. Hálfstöðluð viðtöl eru uppbyggð þannig að að 
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spurningarnar í viðtölunum eru skrifaðar þannig að ekki er búist við svari á við já eða 

nei. Í viðtölum sem þessum er mikilvægt að rannsakandi nálgist viðmælendur af 

virðingu og trúmennsku og stundi virka hlustun á meðan svo árangur náist (Helga 

Jónsdóttir, 2003). Eigindleg aðferðafræði varð fyrir valinu vegna þess að rannsakandi 

vildi dýpri skilning á viðfangsefninu sem töluleg gögn geta ekki sýnt. Lítið er til af 

tölulegum gögnum um viðfangsefnið og aðferðin hentaði vel til að fá upplýsingar um 

viðfangsefnið frá sjónarmiði viðmælenda. 

 

2.4 Viðmælendur 

 

Þátttakendur voru valdir af rannsakanda vegna reynslu sinnar og þekkingar á 

rannsóknarefninu. Viðtölin fóru ýmist fram á skrifstofu viðkomandi eða í 

fundarherbergjum þar sem næði gafst til að framkvæma viðtalið. Rannsakandi gaf 

viðmælendum kost á að velja staðsetningu viðtalsins til að lágmarka fyrirhöfn þeirra 

ásamt því að viðtalið væri tekið í því umhverfi sem viðmælandi kysi. Framkvæmd 

hvers viðtals tók um 30-50 mínútur. Rannsakandi undirbjó opinn spurningarlista (sjá í 

viðauka) fyrir viðtölin til að viðmælendur gætu talað frjálst út frá þeim spurningum 

sem voru innan rammans og veitti það rannsakandi dýpri skilning á viðfangsefni út frá 

sjónarmiði viðmælenda. Spurningarlistann er að finna í viðaukum eitt til þrjú. 

Fyrsta viðtalið var tekið við Davíð Tómas Davíðsson framkvæmdastjóra 

rannsókna og þróunar hjá Codland, viðtalið fór fram á kaffistofu viðkomandi 

fyrirtækis þar sem næði var til að framkvæma viðtalið og tók 50 mínútur þar sem 

hann svaraði spurningum rannsakanda auk þess sem hann veitti dýrmæta innsýn inn í 

stöðu fyrirtækisins og framtíðarhorfur. 

Annað viðtalið var tekið við Erlu Ósk Pétursdóttur fyrrum framkvæmdarstjóra 

Codland sem vinnur nú sem mannauðsstjóri hjá Vísi hf. Hún sagði rannsakanda frá 

sögu fyrirtækisins, hvernig til kom að Codland einbeitti sér að kollagenframleiðslu í 

upphafi og hvaða áhrif styrkurinn frá Nordic Innovation hjálpaði þeim þeim í ferlinu. 

Viðtalið var tekið á skrifstofu viðmælanda og tók um 30 mínútur. 

Þriðja viðtalið var tekið við Alexöndru Tómasdóttur, fyrrum markaðsstjóra 

Gyðju collection og núverandi markaðsstjóra hjá Private Travel Iceland. Alexandra 

hefur víðamikla reynslu á sviði markaðssetninga og auglýsingargerðar. Hún hefur 
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einnig sjálf þróað sína eigin vörulínu og komið á markað. Viðtalið var tekið á 

skrifstofu viðmælanda og tók um 40 mínútur. 

 

3. Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað almennt um markaðsetningu, nýsköpun í sjávarútvegi, 

nýjar reglugerðir tengdar aukinni nýtingu á þorskinum, fyrirtækið Codland og lífræna 

efnið kollagen. 

 

3.1 Markaðssetning 

Markaðsmál er einn af lykilþáttum í rekstri fyrirtækja. Þegar hugað er að 

markaðsmálum er mikilvægt er að allar aðgerðir séu vel samræmdar til þess að allt í 

ferlinu gangi eftir og fyrirtæki nái til markhópsins sem miðað er á 

(Nýsköpunarmiðstöð, e.d.) 

Með markaðssetningu (e. marketing) er verið að mæta þörfum með ágóða. Það 

sem verið er að markaðssetja getur verið misjafnt til dæmis vara, þjónusta, viðburður, 

upplifun, persóna, staður og fleira (Kotler, P. og Keller, K.L., 2012).  

Lykilþáttur markaðssinnaðs fyrirtækis er að byggja markaðsáætlanir út frá 

upplýsingum frá markaðnum. Það þarf að finna út hvaða leiðir séu áhrifamestar til að 

ná til markaðsins. Því þarf að greina markaðinn vel áður en ráðist er í 

markaðssetningu. Það þarf að hluta markaðinn niður, velja markhóp og staðsetja 

vöruna rétt á markaðnum. Þetta er gert vegna þess að einstaklingar eru misjafnir og 

tilheyra mismunandi markhópum. Miðuð markaðssetning (e. STP-marketing) er notuð 

til þess að skipta upp markaðnum eftir ákveðnum þörfum eða forsendum. Hugtakið 

skiptist í þrjá þætti sem auðvelda markaðssetninguna og þá vinnu sem snýr að henni. 

Þessir þættir eru markaðshlutun (e. segmentation), markaðsmiðun (e. targeting) og 

staðfærsla (e. positioning) (Kotler, P. og Keller, K.L., 2012). Að því loknu eru 

söluráðarnir sjö greindir og kynningarráðarnir sex og út frá þeim eru valdar þær 

aðferðir sem taldar eru henta best til markaðssetningar.  

Í dag einkennist markaðsumhverfi fyrirtækja af hraða og miklum breytingum. 

Þar sem samkeppni er mikil þurfa fyrirtæki stöðugt að fylgjast með nýjustu tækni til 

þess að lenda ekki á eftir öðrum fyrirtækjum sem þau eru í samkeppni við. Þessi hraða 

þróun í nýsköpun hefur áhrif á markaðssetningu vöru, þjónustu og á rekstur 

fyrirtækja. Áhrifin koma aðallega fram í nýjum leiðum til að framleiða vöru, 
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dreifingu, aukinni þjónustu og nýjum leiðum til að hafa samskipti við markhópa. 

Fyrirtæki þurfa því stöðugt að fylgjast með breytingum í umhverfinu, læra að þekkja 

og túlka áhrifavalda og stefnur sem geta haft áhrif á markaðinn og í leiðinni huga að 

endurbótum til að halda í markhópinn sinn (Belch og Belch, 2012). 

 

3.2 Nýsköpun í sjávarútvegi 

Undanfarin ár hefur umfjöllun um nýsköpun í sjávarútvegi aukist á Íslandi. Nýsköpun 

hefur í för með sér nýjar lausnir eða endurbætur á eldri lausnum sem 

mæta þörfum bæði einstaklinga og þjóðfélagsins. Lausnir í nýsköpun beinast að 

vörum, þjónustu, tækni, aðferðum, skipulagi, gildum, verklagi og verkferlum eða með 

verulegum endurbótum á eldri lausnum. Rannsóknir og nýsköpun stuðla að 

þekkingarsamfélagi og verðmætasköpun framtíðarinnar (Stjórnarráðið, e.d.). Mikil 

gróska hefur verið í íslenskum sjávarútvegi síðustu ár og breyttar aðstæður í íslensku 

efnahags- og atvinnulífi kalla á nýja hugsun og breyttar áherslur (Ásbjörn Jónsson og 

Jónas R. Viðarsson, 2016). Reglur um nýtingu afla og hliðarafurða hafa verið hertar á 

síðustu árum sem er ákveðin hvatning fyrir fyrirtæki til þess að finna leiðir til þess að 

nýta hliðarafurðirnar enn fremur og skapa aukin verðmæti og þar með skapast aukin 

tækifæri í nýsköpun í sjávarútvegi.  

Árið 2011 gaf Alþingi út nýja reglugerð um nýtingu afla og hliðarafurða. Með 

hliðarafurðum er átt við hausa, bein, slóg, roð, klær, skel og annað hráefni sem fellur 

til við hefðbundna framleiðslu og verkun sjávarfangs. Úr umræddu hráefni er oft á 

tíðum hægt að skapa verðmætar vörur í stað þess að henda þessum hliðarafurðunum 

fyrir borð og setti Alþingi reglur sem stuðla að nýtingu á þeim (Reglugerðasafn 

Alþingis, 2011). Samkvæmt fyrstu grein voru skipin skyldug til að hirða og landa 

öllum þeim afla sem í veiðarfærin kom og hægt væri að nýta. Þó voru margar 

undantekningar á því og má nefna sem dæmi að skipin sem vinna afla sinn um borð 

voru þá aðeins skyld til að landa 50% af þorsklifur og þorskhausum sem til félli við 

veiðar í lögsögu Íslands. Í júlí 2012 var sú reglugerð felld niður með reglugerð númer 

468/2013 þar sem lögin voru hert um nýtingu hráefna og eru nú skip sem vinna aflann 

um borð skyldug til að koma með alla þorsklifur og þorskhausa að landi 

(Reglugerðasafn Alþingis, 2012). Það eru ákveðnar undantekningar þó sem gilda í 

einstaka tilfellum um hverju má henda út fyrir borð. Breyttar reglur og aukin tækifæri 

í fullvinnslu hvetja fyrirtækin til þess að skoða aðra og nýja möguleika til að nýta 
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hliðarafurðirnar af fiskinum. Þessi þróun er einungis jákvæð þar sem úr aflanum sem 

áður hafði verið hent eru sköpuð mun meiri verðmæti en áður.  

Miklar tækniframfarir og nýsköpun eru að eiga sér stað í sjávarútvegi og 

matvælaframleiðslu í dag. Þróunin er hraðari en áður og meiri kröfur eru lagðar á 

fyrirtæki að koma fram með nýja tækni sem kemur til móts við nýjar reglugerðir. 

Einnig finna fyrirtæki fyrir auknum kröfum frá nýrri kynslóð neytenda um 

umhverfisvernd, rekjanleika, hollustu matvæla og fleiri þætti sem nú vega þyngra en 

áður (Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, 2015a). 

Þótt aflinn hafi farið minnkandi síðustu ár hefur framlegðin aukist, sem er tengt við 

aukna hagkvæmni í rekstri sjávarútvegsfélaga ásamt aukinni verðmætasköpun 

(Íslandsbanki, 2014). Mynd 2 að neðan sýnir minnkandi afla síðustu ár. 

 

Mynd 2 Afli íslenskra fiskiskipa síðustu ár (Hagstofa 2017c). 

Samkvæmt Hagstofu voru útgjöld til rannsókna og þróunar 2,08% af landframleiðslu 

árið 2016 (Hagstofa, 2017b). Mynd 3 að neðan sýnir að fjárfestingar sem lagðar eru í 

rannsóknir og þróun hafa farið hækkandi frá árinu 2013. Einnig er hægt að sjá að 

heildarútgjöld til rannsókna- og þróunarstarfs er mest hjá fyrirtækjum. 
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Mynd 3 sýnir hækkandi útgjöld fyrirtækja til Rannsókna og Þróunar á Íslandi frá 2013-2016 (Hagstofa, 2017b). 

Helmingur fyrirtækja með 10 starfsmenn eða fleiri leggur stund á nýsköpun í dag þar 

sem nýjar vörur eða þjónusta eru settar á markað eða nýjir verkferlar innleiddir. 

Staðlaður spurningarlisti frá hagstofu Evrópusambandsins, Eurostat var lagður fyrir 

íslensk fyrirtæki. Niðurstöður voru að þriðjungur fyrirtækjanna komu með á markað 

nýja vöru eða þjónustu, eða endurbætta eldri vöru eða þjónustu. Varan eða þjónustan 

teljast þó ekki í öllum tilfellum nýjung á markaði heldur einungis ný framleiðsla hjá 

fyrirtækinu. 25% af nýsköpuninni töldust nýjung á markaðnum. Þriðjungur innleiddi 

nýja verkferla. Hjá síðasta þriðjungnum eða 31% af þeim fyrirtækjum sem leggja 

stund á nýsköpun leiddi hún ekki til þess að vörur eða þjónusta væri sett á markað né 

verkferlar innleiddir (Hagstofa, 2017b). Oft er spurt að því hvort það borgi sig fyrir 

fyrirtækin að fullnýta hráefnin, það þarf að fjárfesta í mikilli rannsóknarvinnu og 

tekur langan tíma fyrir fyrirtækin að fá nokkurn hagnað úr því. Með samvinnu 

fyrirtækja er hægt að minnka kostnað og hraða þróuninni (Sjávarklasinn, 2015).  

Íslenski Sjávarklasinn leggur áherslu á samvinnu fyrirtækja þar sem allir aðilar 

hagnast með því að skapa ný verðmæti í gegnum samstarf. Klasinn hófst sem verkefni 

innan Háskóla Íslands árið 2010 og var orðið að fullstarfandi fyrirtæki árið 2011 

byggt á klasafræði. Markmið Klasans er að stuðla að nýjum tækifærum á mismunandi 

sviðum og einnig styrkja tengslanet milli fyrirtækja í haftengdri starfsemi á Íslandi. 

Fyrirtækin innan Sjávarklasans starfa á ólíkum sviðum svo sem í fiskeldi, fisksölu, 

sjávarútvegstækni, hugbúnaðargerð, hönnun, líftækni, snyrtivörum, ráðgjöf, 

rannsóknum og ýmsu öðru. Hægt er að líta á hús klasans sem samfélag þessara 
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fyrirtækja og vettvang fyrir þau til að skapa ný verðmæti með nýsköpun 

(Sjávarklasinn, e.d.). 

 

3.3 Saga Codland  

Codland er nýsköpunarfyrirtæki innan klasans sem var stofnað í júní 2012. Það 

sérhæfir sig í hámarksnýtingu á hráefnum fisks. Codland er í eigu Haustaks ehf. sem 

staðsett er á Reykjanesinu og er rekið í sameiningu af Vísi hf. og Þorbirni hf. í 

Grindavík (Erla Ósk Pétursdóttir, 2018). Haustak tekur sinn þátt í að hármarksnýta 

þorskinn, en fyrirtækið sérhæfir sig í þurrkun á hliðarfurðum og er eitt það stærsta á 

Íslandi á því sviði (Sjávarklasinn, 2012).  

Framþróun í íslenskum sjávarútvegi er mikil og hefur frumkvöðlafyrirtækið 

Codland það að meginmarkmiði að hámarka fullnýtingu á afurðum þorsksins og 

sérhæfa sig í að auka verðmæti hliðarafurðanna, allt frá þurrkun til ensímavinnslu. 

Fyrirtækið hefur þróast töluvert frá því það var stofnað 2011. Hugmyndin að kollagen 

framleiðslu kom upp eftir samstarf við Íslenska Sjávarklasann. Þór Sigfússon, 

framkvæmdastjóri klasans var hrifinn af þeirri fullvinnslu sem átti sér stað innan 

Codland og og vann með þeim að því að bæta kollageni úr fiskroði við flóru afurða 

frá fyrirtækjum í klasanum (Erla Ósk Pétursdóttir, 2018) Á mynd 4 að neðan er hægt 

að sjá framtíðarsýn Codland á 100% nýtingu þorsksins. 

 

Mynd 4 100% COD (Codland, e.d.a). 
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Markmið Codland eru mörg og er eitt af þeim er að skapa sér sérstöðu með því 

að bjóða upp á lausnir sem byggja m.a. á sérhannaðri verksmiðju sem breytir afgangs 

hráefni í heilsutengdar vörur ásamt auðlindarsetri sem sérhæfir sig í þróun, 

rannsóknum og nýsköpun á sjávartengdum vörum. Codland leggur áherslu á 

markvissa þróunarvinnu sem kallar til víðtæks samstarfs færustu sérfræðinga með 

sérþekkingu á fullvinnslu hliðarafurða. Codland hefur tekið þátt í samstarfi 

rannsóknastofnana, sjávarútvegs, innlends- og alþjóðlegs iðnaðar og stjórnvalda til að 

ná að nýta sem best tækifæri sem fullvinnsla býður upp. Eitt af markmiðum Codland 

er að leiða hluta þess samstarfs á komandi árum. Árið 2013 byrjaði Codland í 

samstarfi við fyrirtæki á borð við Norður, sem framleiðir ensím úr þorskaslógi, 

ZymeTech, sem notar þorskensím til framleiðslu á græðandi og rakagefandi 

húðvörum, North Taste, sem framleiðir náttúruleg bragðefni og Ægir Seafood, sem 

framleiðir niðursoðna og reykta þorskalifur (Kvótinn, 2013).  

Á mynd 5 hér að neðan er hægt að sjá hversu margar og ólíkar hliðarafurðir Codland 

hyggst vinna úr þorskinum. 

 

 

Mynd 5 Steinefni, fiskiolía, fiskimjöl og kollagen eru meðal hráefna sem áætlað er að framleiða í Codland 

verksmiðjunni (Codland, e.d.b). 

 

Mikil vitundarvakning á sviði fullvinnslu hefur leitt til þess að meiri lifur er 

safnað, hausar þurrkaðir og roð nýtt, en slógið er minnst nýtt af hliðarafurðum. 

Markmið Codland er einnig að finna leiðir til að skapa verðmæti úr slóginu. 

Árið 2015 fékk Codland rannsóknarstyrk upp á 75 milljónir króna til að þróa vörur úr 

fiskroðinu. Styrkinn veitti Nordic Innovation nefndin á vegum Norrænu 

ráðherranefndarinnar. Rannsóknarverkefnið sem áætlað var að tæki um 3 ár átti að 

leiða saman nokkur af helstu líftæknifyrirtækjum og stofnunum á Norðurlöndum með 

það að markmiði að þróa ný ensím sem ætluð voru sérstaklega til að vinna kollagen 

peptíð úr kaldsjávarfiski. Stykurinn gerði það að verkum að Codland gat rannsakað 
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áhrif mismunandi framleiðsluaðferða á afurðina og undirbúa sig betur áður en 

kollagen framleiðslan myndi hefjast á Íslandi (Erla Ósk Pétursdóttir, 2018). Á þessum 

tíma var fyrirtækið að vinna að tilraunaframleiðslu kollagens úr þorskroði í samstarfi 

við gelatínframleiðendur á Spáni. Enn þann dag í dag fer öll framleiðslan í gegnum þá 

en Codland sendir þorskroðið út til vinnslu. Þetta ferli er hluti af undirbúningsvinnu 

verksmiðjunnar sem reisa á á Íslandi á næstu árum, þar sem markmiðið er að vinna 

um 2-3 þúsund tonn af fiskroði á ári en það gæti skapað 100-200 manns atvinnu innan 

fárra ára (Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, 2015b). HB Grandi og Samherji hafa nú 

komið inn í þetta verkefni og stefnan er tekin á að hefja sameiginlega vinnslu á 

kollageni úr þorskroði. Vinnslan verður staðsett á Reykjanesi og áætlað er að hefja 

smíði hennar í sumar (Viðskiptablaðið, 2018). 

 Í júní árið 2016 kom Codland fram með sína fyrstu vöru úr kollageni, 

límonaði drykkinn Öldu. Árið eftir fékk Þorbjörn hf., einn af eigendum Codland, 

verðlaun frá Creditinfo fyrir störf þeirra í þágu nýsköpunar meðal annars vegna 

árangurs Codland við verðmætasköpun (Creditinfo, 2017). 

 

3.4 Lífræna efnið kollagen  

Mikil vitundarvakning síðustu ár hefur verið um virkni lífræna prótínsins kollagens 

sem er byggingarprótín og meðal mikilvægustu bandvefja mannslíkamans. Það örvar 

umbrot frumna í brjóski og liðum og stuðlar þannig að endurnýjunarferli í 

bandvefjum til dæmis í beinum, húð, vöðvum og sinum líkamans. Kollagen er 

mikilvægt prótín í miðlagi húðar okkar. Þegar við eldumst tapar húðin kollageni eða 

um 1% rúmlega á hverja flatarmálseiningu (Þuríður Þorbjarnardóttir, 2017). 

Kollagenið sem Codland framleiðir er lífvirkt fiskiprótein sem verður sífellt 

eftirsóttara og vinsælla í heilsu- og snyrtivöruiðnaðinum. Virði fiskroðsins 

margfaldast því þegar unnið er kollagen úr því. Kollagen er framleitt með vatnsrofi á 

próteinþykknum og má finna það í vefjum, beinum, brjóski, roði og á milli flaga í 

fiskholdi. Í bindiprótínum er mikið af aminósýrum, prólíni og hyrdoxíprólínu sem er 

ekki lífsnauðsynlegar og í þorskflaki er aðeins lítið magn af því. Kollagen er 

mikilvægt í fiskum vegna losins en við vöxt þá losnar um kollagenið og festinga á 

milli flaganna í holdinu. Kollagen er bindiprótein í mannslíkamanum sem hefur 

marga góða eiginleika. Það er talið geta bætt heilsu og hreyfigetu fólks, sé forvörn 

gegn hækkuðum blóðþrýstingi, hafi jákvæð áhrif á þá sem þjást af slitgigt og verkjum 
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í liðum, dragi úr húðþurrki, hrukkumyndin og grófleika og því notað í ýmsar heilsu- 

og snyrtivörur (Ásbjörn Jónsson og Jónas R. Viðarsson, 2008) líkt og heilsudrykkinn 

Öldu.  

Klínísk rannsókn sem gerð var árið 2016 af Licia Genovese, Andreu Corbo og 

Sara Sibilla sýndi fram á að inntaka kollagens getur haft ákvæð áhrif á húð.  

Rannsóknarhópar voru tveir, einn hópur tók inn kollagen í 90 daga en hinn hópurinn 

tók ekki inn efnið. Tekið var tillit til lífstíls fólks í rannsóknarhópunum, hvort fólk 

reykti, drakk áfengi, hvers trúar það er og einnig til aldurs og kyns. Niðurstöður sýndu 

fram á að að inntaka kollagens hjálpaði líkamanum að vinna á móti minnkandi 

framleiðslu kollagens og draga úr hrukkumyndun. Gerð var rannsókn á mýkt húðar 

fyrir og eftir. Niðurstöður sýndu mýkingu í húðinni hjá þeim sem tóku inn kollagen, 

einnig sýndu fyrir og eftir myndir að húðin leit betur út hjá þeim hóp (Licia G., 

Andrea C. og Sara S., 2017). Önnur klínísk rannsókn á virkni kollagens á liðverki var 

gerð af Denise Zdzieblik, Steffen Oesser, Albert Gollhofer og Daniel König. 

Markmið rannsóknarinnar var að meta hvort kollagen gæti dregið úr liðverkjum 

íþróttamanna. Rannsakað var tvo hópa af íþróttamönnum sem tóku inn 5 grömm af 

kollageni á dag í 12 vikur og öðrum sem tók inn lyfleysu. Helmingur hvors hóps hélt 

áfram að æfa, en hinn helmingur hvíldist. Niðurstöður sýndu tölfræðilega marktækan 

bata hjá íþróttamönnunum sem  héldu áfram að æfa og tóku inn kollagen samanborið 

við þá sem tóku inn lyfleysu. Hjá þeim sem hvíldust sást þó enginn marktækur munur 

á samanburði við lyfleysu (Denise Z., Steffen O., Albert G. og Daniel K., 2017). 

Þess ber þó að geta að þó það sé mikið af kollageni í roði fiska þá er meira 

kollagen í beinum og húð dýra. Dæmi eru um að allt að þrisvar sinnum meira af 

kollageni finnst í nautakjöti en í fiski (Kvótinn, 2013). 

Á undanförnum árum hefur orðið mikil vitundarvakning um uppruna matvæla. Fólk 

vill gæðavörur og eru oft tilbúin að borga meira fyrr það. Þar kemur kollagen úr 

fiskum betur út en til dæmis úr svínum. Kollagenið hjá Codland er unnið úr hreinni 

afurð úr Atlantshafinu, þar sem fiskarnir lifa frjálsir en ekki tengd kúa- eða svínabúi 

út í heim. Auk þess sem kollagen unnið úr fiskum kemur til móts við þá trúarflokka 

sem ekki vilja nota afurðir úr dýrum líkt og kosher fæði gyðinga og halal múslima 

(Erla Ósk Pétursdóttir, 2018). 
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4. Varan 

Fyrsta framleiðsluvaran sem Codland hefur þróað og komið á markað er kollagen 

drykkurinn Alda. Hér verður gerð grein fyrir vörunni og stöðu hennar í dag. 

  

4.1 Kollagen drykkurinn Alda  

Nafnið Alda er dregið frá öldugangi í sjónum. Hönnun vörunnar er eftir Milju 

Korpela, hönnuð hjá Sjávaraklasanum (Davíð Tómas Davíðsson, 2018). Umbúðir 

vörunnar er hefðbundin 330 millilítra glerflaska, merkt hvítum límmiða að framan 

með mynd af sítrónum og merkt á ensku Marine Collagen Limonade. Umbúðir 

vörunnar eru endurnýtanlegar þar sem hægt er að skila glerflöskunni inn til 

endurvinnslu. Drykkurinn er framleiddur í samstarfi við brugghúsið Steðja í 

Borgarfirði. Brugghúsið sér um dreifingu drykkjarins og mest er selt til Nettó og á 

veitingarhús. Innihaldsefnin eru íslenskt vatn, náttúrulegt sykurlaust límonaði, 

sætuefni og kollagen úr þorskroði (Davíð Tómas Davíðsson, 2018). Fá innihaldsefni 

gefa til kynna hreinleika vörunnar, hann er sykurlaus og inniheldur engin aukaefni.  

Það sem aðgreinir drykkinn frá öðrum heilsudrykkjum er kollagenið. Hver 

flaska inniheldur 4.9 grömm af kollageni. Venjulega er mælt með 5-19 grömmum á 

dag til að sjá árangur. Geymsluþol drykkjarins eru 9 mánuðir en kollagen peptíð 

geymist í a.m.k. 3 ár (Davíð Tómas Davíðsson, 2018). Kollagen stuðlar að bættri 

heilsu og hreyfigetu. Lífræn virkni kollagens ýtir jafnframt undir endurnýjunarferli í 

bandvefjum og hefur þar með góð áhrif á liði og húð, dregur úr húðþurrki, 

hrukkumyndin og gróðfleika. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að kollagen geti haft 

áhrif á hækkandi blóðþrýsting (Sigrún Mjöll Halldórsdóttir, Guðjón Þorkelsson og 

Þóra Valdsdóttir, 2008). Kollagenið er unnið úr hreinni afurð úr Atlantshafinu. 

Þorskurinn er veiddur og reynt er að vinna roðið ferskt. Eitthvað af roðinu er þó fryst 

áður en það fer í vinnslu ef ekki næst að vinna úr öllu fersku roði sem berst.  
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Mynd 6 Alda er fyrsta framleiðsluvara Codland (Alda Iceland, e.d.). 

4.2 Greining á núverandi stöðu 

Framleiðslan í dag er mjög takmörkuð þar sem fyrirtækið hefur takmarkað magn af 

kollageni til að vinna úr. Árið 2017 seldust allt í allt 12.500 stykki af Öldu drykknum. 

Framleiðslugetan er þó mun meiri en það og gæti fyrirtækið annað eftirspurn eftir 

5.000 flöskum á viku ef verksmiðjan einbeitti sér minna að því að brugga bjór og 

meira að framleiðslu Öldu. 

Verksmiðjan sem Codland hyggst reisa á að geta annað framleiðslu á upp að 

440 tonnum af kollageni á ári. Fyrirtækið stefnir á að gera klínískar rannsóknir á 

vörum sínum í framtíðinni. Þeir vísa ekki í rannsóknir í markaðssetningu sinni enn 

sem komið er. Davíð benti þó höfundi á tvær nýlegar rannsóknir sem höfundur gæti 

stuðst við (Davíð Tómas Davíðsson, 2018). 

Ekki hefur verið hafið formlegt markaðsstarf á drykknum en umfjöllun um vöruna 

hefur þó verið til staðar í fjölmiðlum á Íslandi sem og á vefmiðlum erlendis (Davíð 

Tómas Davíðsson, 2018). Drykkurinn hefur verið auglýstur í fjölmiðlum, á heimasíðu 

drykkjarins, á Facebook síðu Codland auk þess sem hann hefur verið kynntur á 

sjávarútvegssýningum eða viðburðum tengdum sjávarútvegi. Codland áætlar að 

markhópurinn fyrir drykkinn séu konur, 35 ára og eldri. Engin ákveðin 
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markaðsgreining hefur verið gerð en í viðtalinu tók Davíð Tómas fram að þeir stefna 

á að ráða söluaðila inn í fyrirtækið sem fer í þær aðgerðir. 

Varan er aðeins seld á nokkrum stöðum. Í sérverslunum sem gera út á gæði, 

Nettó, Samkaup, Krambúðinni og Fylgifiskum. Þar leggur fyrirtækið áherslu á að 

drykkurinn sé staðsettur hjá annarri heilsuvöru en ekki hjá gosdrykkjum. Einnig er 

hægt að panta drykkinn á tveimur veitingastöðum eða börum Reykjavíkurborgar, 

Bergson RE restaurant sem er staðsettur í móttöku Sjávarklasans og Reykjavík Fish. Í 

Grindavík er hægt að panta hann á heilsu veitingarstaðnum Hjá Höllu en Alda er 

einnig til sölu hjá hótelinu The Northen Light Inn og í Bláa Lóninu. Bæði þessi hótel 

og heilsulindir eru staðsettar rétt hjá Grindavík þar sem Codland hóf starfsemi sína í 

upphafi. Fyrirtækið hefur hugað að því að fara svipaða leið og Bláa Lónið við 

markaðssetningu þar sem vöruna þeirra er aðeins hægt að kaupa vörur Bláa Lónsins á 

Íslandi og það gerir hana sjaldgæfari fyrir vikið (Davíð Tómas Davíðsson).  
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5. SVÓT greining 

SVÓT greining er einfalt verkfæri notað til þess að finna og flokka innri og ytri 

áhrifaþætti á ákveðnum vettvangi. Styrkleikar (e. strength) og veikleikar (e. 

weakness) tilheyra innri þáttum, en ógnanir (e.threat) og tækifæri (e. opportunity) 

tilheyra ytri þáttum (Fahy og Jobber, 2015). Höfundur valdi SVÓT greiningu vegna 

þess að hún er mikilvægt tól þegar markaðsstaða fyrirtækis er greind. SVÓT greining 

gefur einnig upplýsingar við breytingastjórnun og skipulagningu og hjálpar til við að 

móta framtíðarstefnu þar sem styrkleikar og tækifæri eru nýtt til að draga úr 

veikleikum og ógnunum. Fyrirtæki þurfa að þekkja innri styrkleika sína og veikleika 

til að þekkja tækifærin sem þeim standa til boða og vita hvort möguleiki sé á að 

framkvæma hugmyndina (Kotler, P. og Keller, K.L., 2012). 

 

Mynd 7 SVÓT greining (Kotler, P. og Keller, K.L., 2012). 

 

5.1 Styrkleikar  

Það sem flokkast til styrkleika fyrirtækisins er að það hefur sterkt bakland. Eigandi 

þess er Haustak sem er rekið í sameiningu af Vísi og Þorbirni. Alda er eini tilbúni 

kollagen drykkurinn á íslenskum markaði þar sem kollagen er annars einungis 
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fáanlegt í hylkjum eða í duftformi. Þetta er gæðavara sem hefur fá innihaldsefni og 

engin aukaefni, afurðin kemur beint úr sjónum við Ísland þar sem fiskurinn syndir 

frjáls um Atlantshafið. Síðustu ár hefur verið ákveðin heilsuvakning í samfélaginu, 

fólk vill heilsubætandi vörur og kemur varan til móts við þessa vakningu þar sem hún 

hefur góð áhrif á húð og liði. Jákvæð ímynd skapast vegna uppruna kollagensins sem 

ýtir undir nýtingar á hliðarafurðum. Aukinn kaupmáttur ráðstöfunartekna síðustu ár í 

samfélaginu er einnig styrkleikur fyrir vöru sem þessa. Mynd 7 sýnir hvernig 

kaupmáttur hefur aukist síðustu ár. 

 

Mynd 8 Aukinn kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann (Hagstofa, 2017d). 

5.2 Veikleikar  

Þetta er dýr vara þegar miðað er við aðra gosdrykki. Þó hún sé ekki venjulegur 

gosdrykkur þá gæti það vafist fyrir neytendum ef verðmunur er mikill og þeir eru 

einungis að leita að drykk til að svala þorsta. Því þarf varan að vera staðsett í 

heilsurekkanum í matvörubúðum svo aðgreiningin frá samkeppnisvörum sé augljós. 

Lítil áhersla hefur verið lögð á markaðssetningu vörunnar og það er hægt að bæta með 

markvissum markaðsaðgerðum sem beinast að markhópnum. Lítil þekking á virkni 

kollagens meðal hins almenna neytanda hefur áhrif þar sem kollagen er frekar nýtt af 

nálinni. Auka þarf ennfremur umtalið um kollagen og möguleiki er á bjóða 

neytendum upp á upplýsingabækling þar sem varan er til sölu. Fyrirtækið er ekki búið 

að sýna fram á virkni kollagens auk þess sem fáar rannsóknir hafa sýnt fram á það en 

stefna á að framkvæma klínískar rannsókn á vörunni á næstunni. Ef sú rannsókn sýnir 

jákvæða virkni kollagens er hægt að markaðsetja vöruna út frá því og trúverðugleiki 

hennar eykst. Fyrirtækið og vörumerkið er óþekkt á almennum markaði og lítill 

sýnileiki á því á vefmiðlum. Heimasíðan er einungis á ensku og er lítið uppfærð. 
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Höfundur telur að gott gæti verið að bæta við íslenskri útgáfu af henni líka þar sem 

fyrirtækið hyggst sækja á íslenskan markað til að byrja með. Eins og fyrr sagði er 

hægt að auka sýnileika vörunnar töluvert með markvissu markaðsstarfi. 

 

5.3 Ógn 

Ógn getur stafað af samkeppnisaðilum. Hægt er að setja þá í tvo flokk, þá sem bjóða 

upp á svipaða gosdrykki og Öldu, ferska og seiðandi, og þeir sem selja  

kollagen í duftformi eða hylkjum. Venjulegir gosdrykkir á við Appelsín eru töluvert 

ódýrari en Alda. Þar þarf fyrirtækið að ná að aðgreina drykkinn sinn frá þeim 

samkeppnisvöru með því að leggja áherslu á virkni kollagensins. Einnig er ráðlegt að 

Alda sé staðsett í heiluhornum í matvörubúðum svo það sé augljóst að þetta sé 

heilsuvara en ekki venjulegur gosdrykkur. Aðrir samkeppnisaðilar eru þeir sem bjóða 

upp á kollagen í duftformi eða hylkjum. Það sem Alda hefur umfram þær vörur er að 

drykkurinn er tilbúinn til drykkju en neytendur sem kaupa kollagen í duftformi þurfa 

að blanda hann sjálfir. Fyrirtækinu gæti stafað ógn af efasemdarmönnum á virkni 

kollagens sem vilja sjá fram á meiri rannsóknarstarf sem sýnir árangur þess. Því er 

nauðsynlegt að fyrirtækið geri klínískar rannsóknir á virkni drykkjarins og fá jákvæða 

niðurstöður til að útiloka slíkar umræður. 

 

5.4 Tækifæri 

Tækifærin eru mörg hjá Codland. Þar sem fyrirtækið telst vera ungt að aldri hefur það 

ennþá tækifæri til að byggja upp gott orspor. Vaxandi markaður er fyrir heilsutengdar 

vörur og áhugi almennings hefur aukist í kjölfar heilsuvakningar. Tækifæri eru til 

staðar í markaðs- og kynningarmálum sem gætu leitt til aukinnar sölu. Með makvissri 

markaðssetningu er hægt að ná til fleiri neytenda. Markhópur þarf þá að vera vel 

skilgreindur og skipulagðar markaðsaðgerðir framkvæmdar til að ná til þeirra. 

Tækifæri eru til staðar á framleiðslu á öðrum vörum úr kollageni, nú þegar er verið að 

skoða framleiðslu á kollageni í duftformi þar sem neytendur geta valið um 

mismunandi bragðtegundir og blandað sjálfir út í vatn (Davíð Tómas Davíðsson). Ef 

vel tekst til að ná til íslensks markhóps er hægt að skoða möguleikann á að koma 

vörunni á erlendan markað. Þá þarf að mynda sterk sambönd við birgðaraðila erlendis 

og hefja markaðssetningu sem beinist að erlendum aðilum 
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6. Miðuð markaðsfærsla  

Miðuð markaðsfærsla (target marketing) eða STP markaðssetning er notuð við 

markaðsstörf. Ferlið skiptist í þrjá hluta, markaðshlutun, markaðsmiðun og staðfærsla 

(Þórhallur Örn Guðlaugsson). Mynd 9 sýnir sex þrepa ferli miðaðrar markaðsfærslu. 

 

 

Mynd 9 Ferli miðaðrar markaðsfærsla (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2009). 

 

6.1 Markaðshlutun 

Með markaðshlutun (e.marketing segmentation) er átt við það greiningarferli að 

flokka markaðinn niður í smærri og samstæðari hópa af neytendum með svipaðar 

þarfir. Ferlið gefur fyrirtækjum hagnýtar upplýsingar sem þau geta nýtt sér við val á 

markhópi (Hooley, Saunders og Piercy, 1998).Þarfir hvers og eins eru mismunandi og 

viðskiptavinir leitast eftir vöru sem uppfyllir þeirra þarfir. Kröfur eru mismunandi, til 

dæmis horfa sumir meira til gæða eða á verðið, aðrir til framleiðslunnar, hvort hún sé 

umhverfisvæn, hvort varan sé lífræn og fleira eða jafnvel blöndu af þessu öllu (Belch 

og Belch, 2012). 

Til þess að markaðsstarf sé árangursríkt þurfa fyrirtæki að koma skilaboðum 

sínum á hnitmiðaðan og markvissan hátt til neytenda. Með því að skipta markaðnum 

niður geta fyrirtækin gert sér grein fyrir með hvaða hætti þau geta náð til síns 
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markhóps (Mullins, J.W., Walker, O.C., Boyd, H. W. og Larréché, J.C., 2005). Til 

þess að markaðshlutun sé árangursrík eru fjögur atriði sem vert er að hafa í huga. 

Markaðshlutun þarf að búa yfir fjórum eiginleikum. Mælanlegir, svo hægt sé að safna 

upplýsingum um markhópinn með tilliti til stærðar og hagnaðar. Aðgengilegir, svo að 

markaðssetning skili sér til markhópsins. Arðvænlegir fyrir fyrirtækið svo það geti 

réttlætt fyrirhugaðar markaðsaðgerðir og að lokum framkvæmanlegir (Hollensen, 

2010). Það er þó engin ein rétt leið þó til að skipta markaðnum niður í markaðshluta.  

Auk þessara eiginleika eru notaðar breytur til að hluta hópinn enn fremur 

niður. Oft þarf að nota fleiri en eina breytu og er það metið með tilliti til viðfangsefnis 

hverju sinni. Megin breytur sem notaðar eru til að flokka neytendamarkaðinn eftir eru 

í fjórum flokkum. Landfræðilegar (e. geographic descriptor), lýðfræðilegar (e. 

demographic descriptors), hegðunarlegar (e. behavioral) og loks sálfræðilegar (e. 

psychographic). Eins og nafnið getur til kynna þá hlutar landfræðilegi þátturinn 

markaðinn niður með tilliti til mismunandi staðsetningu neytenda, eftir löndum, 

borgum eða hverfum.  Lýðfræðilegar breytur horfa til aldurs, kyns, 

fjölskyldumynsturs, trúarbragða, uppruna, menntunar, atvinnutekna og kynslóðar. Oft 

er hægt að fá nákvæmari upplýsingar um þá breytu þar sem hún er mælanlegri en 

flestar aðrar. Hegðunarlegar breytur horfa til þess hvernig neytandi hagar sér eða mun 

haga sér í framtíðinni. Hverjar eru kaupvenjur neytandands, undir hvaða 

kringumstæðum kaupir hann vöruna og hvaða ávinning sækist hann eftir í vörunni. 

Erfitt getur verið að afla sér upplýsinga um hegðunarlegar breytur. Sálfræðilegar 

breytur taka tillit til lífstíls fólks, til dæmis félagslega þætti, persónueinkenni og hvaða 

stétt það tilheyrir. Þessar breytar tengjast á einn eða annan hátt þar sem lífstíll fólks og 

til dæmis laun haldast í hendur og það getur þá einnig haft áhrif á hvar þau vilja búa. 

(Kotler og Armstrong, 2012). 

Til að finna markaðshlutinn fyrir kollagen drykkinn Öldu er gott að byrja á 

landfræðilega þættinum. Til að byrja með verður aðeins einblínt á að ná til 

markhópsins sem er staðsettur á Íslandi. Hvort sem það er í Reykjavík eða úti á landi. 

Þegar kemur að lýðfræðilegu þáttunum þá hentar varan fólki á aldrinum 30 ára og 

eldri. Þótt varan henti báðum kynjum þá eru konur líklegri markhópur að mati 

höfundar. Sálfræðilegi þátturinn snýr að fólki sem vill hugsa vel um húð sína og 

líkama. Flestir vilja líta vel út og halda í stinnleika húðarinnar. Þessi vara er ætluð 

þeim hópi sem leggur áherslu á að hugsa vel um útlit sitt og líðan. Stéttaskipting á 

Íslandi er ekki mikil miðað við önnur þjóðfélög en hinn almenni neytandi ætti að geta 
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keypt sér þessa vöru ef hann sér nógu mikinn ávinning í kaupunum sem kemur þá 

einnig að hegðunarlega þættinum. Markhópurinn þarf að vera opinn fyrir nýjungum 

og vera tilbúinn að versla vörur sem efla heilsu, eða geta haft áhrif á útlit. 

 

6.2 Markaðsmiðun 

Þegar markaðshlutun er lokið þá þarf fyrirtækið að vega og meta markaðshlutana sem 

koma til greina fyrir þeirra vöru og að lokum velja þann markhóp sem er vænlegastur. 

Þetta ferli kallast markaðsmiðun (e.market targeting) (Hollensen, 2010).  

Til þess að auðvelda ferlið er hægt er að skipta því niður í þrjú stig. Byrjað er á því að 

meta sérhvern markaðshluta. Skoða þarf stærð markaðsins, hver samkeppnin er og 

hve vel varan hentar honum. Næst þarf að skoða hvaða markaðshluti á samleið við 

stefnu fyrirtækisins og hversu vel fyrirtækið getur þjónustað hann. Síðasta skrefið er 

að aðgreina einstaklingana í markhópnum eða markhópunum sem verða fyrir valinu 

(Lilien og Rangaswamy, 2003). 

Heilsudrykkir á við Öldu hljóta sífellt meiri vinsælda. Mikil heilsuvakning 

hefur verið síðustu ár í íslensku samfélagi. Mun fleiri stunda einhvers konar hreyfingu 

en á árum áður og lifa heilbrigðari lífi. Í kjölfar þess hefur neysla á heilsutengdum 

vörum einnig aukist (Sigrún Mjöll Halldórsdóttir, Guðjón Þorkelsson og Þóra 

Valsdóttir, 2008). Þar sem markhópur vörunnar er aðeins á Íslandi erum við að tala 

um fremur lítinn markhóp þegar miðað er við stór framleiðslufyrirtæki úti í heimi. 

Fyrirtækið er lítið og því hentar lítill markhópur til að byrja með til að koma vörunni á 

framfæri. Hér gildir ekki frasinn ,,því meira því betra” þar sem stærðin þarf að henta 

fyrirtækinu. Samkeppnisaðilar Öldu eru þau fyrirtæki sem eu með kollagen vörur í 

boði á markaðnum á Íslandi líkt og kollagen í duftformi eða hylkjum. Þeir aðilar eru 

þó ekki með vörur sínar hjá sömu birgjum og Alda. En vekja þarf athygli á því að 

Alda er tilbúinn drykkur sem þarf ekki að eyða tíma í að blanda og ákveðin þægindi 

sem fylgja því. Samkeppnisaðilar Öldu eru þó líka framleiðendur venjulegra 

gosdrykkja. Alda er eini límonaði drykkurinn sem inniheldur kollagen á markaðnum. 

Því þarf að vekja athygli á hvað það er sem Alda hefur umfram aðra drykki. 

 Til að aðgreina einstaklinga í markhópnum þarf að skoða markaðshlutinn vel.  

30 ára og eldri er of stór hópur til að ná til með sömu markaðssetningu. Öðruvísi 

aðferðum þarf til dæmis að beita til að ná til 30 ára fólks heldur en 60 ára. Því þarf að 

aðgreina hópinn svo markaðssetning verði markvissari. Það skiptir máli á hvaða aldri 
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neytendur eru því kauphegðun breytist eftir aldursskeiðum. Hjúskaparstaða, 

fjölskyldumynstur og fleira hefur þó líka áhrif og þarf að horfa til margra þátta. Það 

gefur auga leið að þeir sem hafa meiri tekjur eyða meira og þeir sem eru meira 

menntaðir eyða meiru (Hagstofa, 2013). Æskilegur markhópur fyrir vöruna er 35-55 

ára, flestir á þeim aldri eru búnir að koma sér fyrir, eru með fastar tekjur og því opnari 

fyrir gæðavöru sem þessarri (Alexandra Tómasdóttir, 2018). Um 25% kvenna taka inn 

fjölvítamín daglega en aðeins 11% karla. Kynin taka inn svipað mikið af prótein- og 

megrunardrykkjum. Þegar kemur að annars konar fæðubótarefnum eða náttúruefnum 

þá eru aðeins 11% af körlum en 25% af konum sem taka það inn, en þær kjósa þá 

frekar náttúruefni (Hólmfríður Þorgeirsdóttir og fleiri, 2011) og má lesa úr því að þær 

hugsi um uppruna og gæði vörunnar. Höfundur telur því að meiri líkur séu á að konur 

muni kaupa vöruna en karlar þó svo að varan myndi gera jafn mikið fyrir þá. Konur 

eru oft meðvitaðri um heilsu sína og útlit heldur en karlar og stór hluti kvenna á 

þessum aldri farin að taka eftir breytingum á húð sinni (Alexandra Tómasdóttir, 

2018). Lokaniðurstaðan er því að kjörinn markhópur fyrir Öldu drykkinn eru konur á 

aldrinum 35-55 ára. Konur sem vilja fallegri húð, eru farnar að finna fyrir 

öldrunareinkennum húðarinnar, hafa efni á vörunni, vilja gæðavöru og eru tilbúnar að 

fjárfesta í vörunni. 

 

6.3 Staðfærsla 

Þegar markaðurinn hefur verið hlutaður niður og markhópur valinn þá tekur við 

síðasta skrefið í miðaðri markaðsfærslu sem kallast staðfærsla ( e. positioning). 

Staðfærsla snýst um að staðsetja vöruna á markaðnum og í huga neytenda með 

eiginleika vörunnar að leiðarljósi (Kotler, P. og Keller, K.L., 2012).  

Ytra umhverfi, markaðsfólk, fyrirtæki og fleira hefur áhrif á hvernig neytandi 

staðsetur vöruna í huga sér. Fyrirtæki vilja hafa áhrif á það hvernig neytendur skynja 

vöru sína og spilar staðfærsla stóran hlut í því (Kotler og Armstrong, 2012).  

Markmiðið með staðfærslu er að hjálpa neytendum að sjá hvað er sérstakt við 

vöruna og finna notagildi í henni svo þeir vilji stunda viðskipti við fyrirtækið. 

Eiginleikar hennar eru dregnir fram svo sem gæði, kostir, verðgildi og ávinningur sem 

fylgir því að nota vöruna og með markaðssetningu er því komið til neytenda með 

markaðsmiðuðum aðgerðum. Hægt er að skipta staðfærslu í þrjá hluta, en þeir eru 

aðgreining, staðfærsluaðgerðir og ímynd (Kotler, P. og Keller, K.L., 2012). 
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6.3.1 Aðgreining vöru 

Hvað aðgreinir vöruna frá samkeppnisvörum? Aðgreining snýst um það hvernig 

fyrirtæki greina vöru sína frá vörum samkeppnisaðila og þau geta skapað sér 

samkeppnisforskot á grundvelli þeirrar aðgreiningar. Fyrirtækið þarf að því að gera 

sér grein fyrir því hver einstaki ávinningur vörunnar er og hvernig hann aðgreinir 

hana frá samkeppnisvörum (Kotler og Armstrong, 2012). Aðgreining getur verið 

byggð á eðlislægri staðfærslu og huglægri. Hún er því ekki aðeins byggð á vörunni 

sjálfri heldur einnig þjónustu, starfsfólki og ímynd (Mullins o.fl., 2005). 

Margir þættir móta kauphegðun neytenda og erfitt að útskýra val þeirra. Í ljósi 

mikillar vitundarvakningar Íslendinga á heilsu og áhrif matarræðis á heilsu hafa vörur 

í þeim flokki aukist og þar á meðal samkeppnin því hefur aldrei verið jafn mikilvægt 

og í dag að aðgreina sig frá samkeppnisaðilanum (Alexandra Tómasdóttir). 

Það sem aðgreinir Öldu heilsudrykkinn frá öðrum sambærilegum vörum á íslenska 

markaðnum er að enginn annar býður upp á tilbúinn kollagen drykk frá íslenskri 

framleiðslu. Heilsuhúsið býður þó upp á tilbúinn drykk með kollageni. Það er eini 

staðurinn sem hægt er að kaupa hann á og er hann blandaður við pöntun. Drykkurinn 

er seldur á 990 krónur. Alda stendur sterkar að vígi þegar litið er yfir heildina þar sem 

Öldu drykkinn er hægt að nálgast á fleiri stöðum, er hægt að kaupa og eiga tilbúinn 

heima inn í ísskáp lengi en geymsluþol drykkjarins er 9 mánuðir og einnig er hann 

mun ódýrari.  Þegar vara er markaðssett er mælt með að leggja áherslu á einn 

virknisþátt vörunnar svo skilaboð til neytenda séu ekki ruglingsleg. Ólíkir hópar 

sækjast eftir betri húð eða bættum liðum (Alexandra Tómadóttir, 2018). Höfundur 

telur því að best sé að einblína á virkni kollagens á húðina. 

 

6.3.2 Staðfærsluaðgerðir 

Eins og fyrr kom fram er aðgreiningin gerð á vörunni en staðfærslan beinist að 

markaðnum eða markhópnum sem beina á skilaboðunum að. Markmið 

staðfærsluaðgerða er svo að koma aðgreiningu vörunnar til skila til markhópsins. 

(Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2009). Staðfærsluaðgerðir eru því mikilvægur þáttur 

þegar kemur að því að ná til neytenda. Allar aðgerðir þurfa að vera samræmdar og vel 

skilgreindar áður en herjað er á markaðinn. Aðgreining þarf að komast til skila með 

skýrum hætti, hún þarf að skapa eftirsóknarverða stöðu í huga neytenda þegar hún er 

borin saman við samkeppnisvörur og vera sett fram í takt við samval söluráðanna 
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Fyrirtæki þurfa að undirbúa sig vel, vera meðvituð um mikilvægi 

staðfærsluaðgerða og koma fram með skýra og vel undirbúna áætlun um hvernig eigi 

að koma þessum skilaboðum til neytenda á skilvirkan og árangursríkan hátt (Kotler, 

P. og Keller, K.L., 2012). Fyrirtæki þurfa að hafa skýra stefnumótun þ.e.a.s. allar 

ákvarðanir og markaðsstarf sem þar er unnið þurfa að styðja við staðfærsluna til að 

koma í veg fyrir að ósamræmi í markaðsaðgerðum myndist. Allt ósamræmi getur 

komið fram í skaðlegum áhrifum á ímynd vörunnar (Mullins o.fl., 2005). Það getur 

reynst auðvelt að setja saman áætlun um staðfærsluaðgerðir en mesta áskorunin er að 

innleiða hana sem getur tekið langan tíma. Söluráðarnir sjö styðja við aðgerðir 

staðfærslu og því mikilvægt að þeir séu vel skilgreindir áður en hafist er handa við 

aðgerðir (Kotler, P. og Keller, K.L., 2012). Farið verður yfir söluráðana í kafla 7 og 

þar á eftir verður farið í kynningarráðanna og staðfærsluaðgerðir í kafla 8. 

5.3.3 Ímynd 

Ímynd (e.image) er síðasta skref staðfærslunnar. Ímynd á sér stað í huga neytenda og 

er sú hugmynd sem neytendur hafa á ákveðnu fyrirbæri. Ímynd er í raun huglægt mat 

hjá hverjum og einum og spilar þar inn skynjun, skoðanir og tilfinningar neytandans á 

vöru, þjónustu eða fyrirtæki (Clow and Baack, 2010). 

Ímynd hefur áhrif á kauphegðun fólks og er stór þáttur í markaðsstarfi 

fyrirtækja. Fyrirtæki vilja reyna stjórna ímynd vörunnar með markaðsaðgerðum sem 

stuðla að góðri ímynd sem myndar sterkar, jákvæðar og einstakar tengingar í huga 

neytenda.  Til þess þarf að leggja áherslu á aðgreinandi þætti vöru og nýta sér alla 

mögulega kynningarmiðla til þess að koma vörunni á framfæri (Kotler, P. og Keller, 

K.L., 2012). Það er þó ekki einungis ímynd vörunnar sem skiptir máli heldur ímynd 

fyrirtækisins líka. Fyrirtæki sem vilja ná langt á markaði þurfa að hafa góða ímynd 

sem er í takt við þá þjónustu sem þau bjóða upp á. Neytandi vill frekar stunda 

viðskipti við fyrirtæki með jákvæða ímynd. Fyrirtæki þurfa að gera sér grein fyrir því 

hver ímynd þeirra er hjá neytendum. Ýmsum aðgerðum er hægt að beita til að stuðla 

að jákvæðri ímynd. Í fyrsta lagi með því að tryggja gæði vöru og þjónustu, sanngjarna 

verðlagningu og viðhalda traustu orðspori (Clow og Baack, 2010). Til að byggja upp 

jákvæða ímynd fyrirtækis út á við geta þau til dæmis sýnt samfélagslega ábyrgð þar 

sem fyrirtækið leggur sitt af mörkum til að efla komandi kynslóðir, stuðlað að 

sjálfbærri þróun og framförum í samfélaginu. Fyrirtæki geta einnig notað viðburði 



 26 

eins og fjölskylduskemmtanir og ráðstefnur til að koma jákvæðum skilaboðum á 

framfæri. 

Neikvætt umtal getur haft áhrif á ímynd fyrirtækja. Fyrirtæki þurfa að fylgjast 

með umræðu tengdri sér eftir fremsta megni til þess að vera tilbúin að bregðast við. 

Einnig er hægt að nota kannanir til þess að gera sér grein fyrir hvar ímynd 

fyrirtækisins stendur. Fyrirtæki sem eru vel undirbúin hafa skipulögð ferli til að 

bregðast við slíkum áföllum og skipulag um samskipti og upplýsingamiðlun til 

fjölmiðla (Clow og Baack, 2010).  

Hægt er að beita fjölda mismunandi aðgerða til að ná til neytenda en allar hafa 

þær það sameiginlega markmið að mynda jákvæða ímynd við vörumerkið. Ef rétt er 

farið að geta markaðsaðgerðir myndað sterk, jákvæð og einstök tengsl við vörumerkið 

í huga neytenda (Kotler P. og Keller K.L., 2012). 

Höfundur telur mikilvægt að ímynd Öldu drykkjarins sé byggð á aðgreiningu hennar. 

Kollagen er heilsudrykkur fyrir húð og liði. Þetta eru skilaboðin sem þarf að stimpla 

inn í huga markhópsins. Einnig þarf Codland að passa upp á að ímynd sín samræmist 

markaðsstefnunni sem er sett fyrir drykkinn.  

 

Þegar búið að að greina markaðshlutana, markaðsmiðun og staðfærslu þurfa 

fyrirtækin að ákveða hvernig þau ætla að notfæra sér þær upplýsingar til að ná til 

neytendahópsins. Fyrirtæki þurfa að vanda til verka þegar kemur að hönnun skilaboða 

svo samræmi sé á milli allra þátta. Markaðsráðarnir sjö eru notaðir við hönnun 

þessara skilaboða en nánar verður farið í þá í næsta kafla (Kotler og Armstrong, 

2012). 
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7. Markaðsstefna fyrir söluráðanna 

Söluráðarnir (marketing mix) eru mikilvægasta tækið sem fyrirtæki nota við 

markaðssetningu. Markaðsaðgerðir helgast af söluráðunum sjö sem samanstanda af 

þeim þáttum sem taldir eru hafa áhrif á eftirspurn eftir vöru eða þjónustu. Upphaflega 

voru þeir fjórir eða svokölluð hin fjögur P sem samanstanda af vöru (e. product), 

verði (e. price), dreifingu (e. place) og kynningu (e. promotion). Seinna var lögð 

meiri áhersla á þjónustu og bættust þá við þrír söluráðar sem eru fólk (e. people), 

ferlar (e. process) og áþreifanlegir þættir (e. physical evidence). Allir þessir þættir 

endurspegla raunverulegt umhverfi markaðsfræðinnar og hafa áhrif á hvernig hægt sé 

að ná árangursríku markaðsstarfi (Kotler og Armstrong, 2012). Hér að neðan verður 

gerð grein fyrir söluráðunum auk þess sem greint verður frá hugmyndum að 

aðgerðum til að auka eftirspurn vöru. 

 

7.1 Vara 

Vara er eitthvað sem hægt er að bjóða á markaðinn sem vekur athygli, fólk vill kaupa, 

nota eða fullnægir óskum eða þörfum neytenda. Hugtakið vara hefur ekki einhverja 

eina ákveðna mynd, varan getur verið hlutur, þjónusta, upplifun, atburður, fólk, 

staður, eignir, upplýsingar eða einungis hugmynd sem hægt er að bjóða neytendum. 

Vöru er hægt að markaðsetja og þarf hún að uppfylla þörf eða vöntun hjá þeim sem 

reynt er að selja hana til. Þegar vara er markaðssett þarf að skoða ýmsa þætti. Til að 

ná til neytenda eru mikilvægustu þættirnir taldir vera vörumerkið, gæði, þjónusta og 

tryggð við viðskiptavininn (Kotler og Armstrong, 2012).Varan sem hér um ræðir er 

ferskur gæða límonaðidrykkur þar sem lífræna efnið kollagen er undirstaðan. 

Drykkurinn inniheldur fá innihaldsefni sem sýnir fram á gæði og ferskleika 

vörunnar þar sem hún inniheldur engin aukaefni. Það sem einkennir hana helst er 

kollagenið sem talið er að hafi jákvæð áhrif á húð og liði. Varan er borin fram í 

hefðbundinni glerflösku og hönnun hennar látlaus og falleg. Drykkurinn er merktur 

,,Marine collagen” en höfundur leggur til að eiginleikar kollagens komi fram framan á 

flöskunni til aðgreiningar. Nánar verður farið í það í kaflanum um aðgerðaráætlun 

vörunnar. 
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7.2 Verð 

Verð er peningaupphæðin sem er sett á vöru eða þjónustu. Í stuttu máli er hægt að 

segja að verðið sé hversu mikils virði varan eða þjónustan er í augum neytenda, hvað 

eru þeir tilbúnir að borga mikið fyrir að njóta ávinningsins af vörunni. Þetta getur þó 

verið erfitt að finna. Verðið er stór þáttur af ákvarðanatöku neytenda, einnig er það 

stór þáttur í að ákvarða markaðshlutdeild og arðsemi fyrirtækja. Verð vöru hefur því 

mikið að segja í markaðsstarfi. Þegar tekin er ákvörðun um verð þarf að skoða 

markaðinn og samkeppnisaðila (Kotler og Armstrong, 2012). 

Varan er í dýrari kantinum miðað við aðra gosdrykki líkt og svipaðan 

límonaði drykk en Alda er þó sykurlaus og inniheldur kollagen sem aðrir drykkir gera 

ekki og er það ástæðan fyrir hærra verðlagi. Þegar miðað er verðið við aðra drykki 

sem innihalda fæðubótaefni þá er hann á svipuðu róli og því mikilvægt að 

markaðssetja hann sem slíkan.  Til þess að fólk haldi áfram að kaupa vöruna þarf það 

þó að finna árangur lífræna efnisins kollagen. Ein flaska inniheldur 4.9 grömm af 

kollageni og því þarf að drekka 1-2 drykki á dag í um 3 mánuði til þess að sjá árangur. 

Ef neytendur skuldabinda sig vörunni og fá sér kollagen drykk daglega í þrjá mánuði 

erum við að horfa á háa upphæð á mánuði og því nauðsynlegt að varan sé markaðssett 

sem fæðubótaefni en ekki venjulegur gosdrykkur. Myndin að neðan sýnir að 

kaupmáttur lágmarkstaxta hefur aukist verulega frá 1996. 

 

Mynd 10 (Hagstofa, 2017d). 
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Þetta sýnir að hinn almenni íslenski neytandi hafi möguleika á að kaupa vöruna. Það 

er því nauðsynlegt að leggja áherslu á að þeir sjá ávinninginn í því og telji að varan sé 

þess virði. 

 

7.3 Dreifileiðir 

Það er ekki nóg að kynna vöruna fyrir neytendum, einnig þurfa þeir að geta nálgast 

hana á sem auðveldasta máta. Framleiðendur þurfa að byggja upp sambönd við birgja 

og sölufólk til að koma henni að þar sem viðskiptavinurinn er líklegur til að kaupa 

hana. Skoða þarf hvernig varan er flutt á milli og á hvaða stöðum vilja framleiðendur 

að það sé hægt að nálgast hana (Kotler og Armstrong, 2012). Hægt er að nálgast Öldu 

í sérverslunum sem gera út á gæði, Nettó, Samkaup, Krambúðinni og Fylgifiskum. 

Þær verslanir eru staðsettar um land allt. Með því að hafa vöruna til sölu um allt land 

opnast möguleikinn á að ná til enn fleiri neytenda þar sem auðvelt er að nálgast 

vöruna. Einnig er hægt að panta drykkinn á tveimur veitingastöðum eða börum 

Reykjavíkurborgar, Bergson RE restaurant sem er staðsettur í móttöku 

sjávarklasanum og Reykjavík Fish. Í Grindavík er hægt að panta hann á heilsu 

veitingarstaðnum Hjá Höllu en Alda er einnig til sölu hjá hótelinu The Northen Light 

Inn og í Bláa Lóninu. Bæði þessi hótel og heilsulindir eru staðsettar rétt hjá Grindavík 

þar sem Codland hóf starfsemi sína í upphafi. Ef það á að leggja upp með áhrifaríka 

markaðssetningu er upplagt er að fjölda sölustöðum vörunnar og koma drykknum í 

sölu í heilsubúðir, apótek, heilsuhorn í fleiri matvörubúðum og heilsulindum til að 

auðvelda markhópnum að nálgast vöruna (Alexandra Tómasdóttir, 2018). 

 

7.4 Kynning 

Þegar vara kemur á markað þarf að kynna hana fyrir neytendum. Þeir kaupa hana ekki 

ef þeir vita ekki af henni. Það þarf að koma upplýsingum til neytenda á beinan eða 

óbeinan hátt. Þetta er einnig þekkt sem markaðsetning. Helstu kynningarráðar í 

markaðssetningu voru upphaflega fimm, auglýsingar, söluhvatar, persónuleg 

sölumennska, almannatengsl og bein markaðsetning (Kotler og Armstrong, 2012). 

Möguleikar fyrirtækja hafa þó aukist samhliða samfélagslegri þróun og nýjir 

kynningarráðar hafa bæst við. Samkvæmt Belch og Belch (2012) eru 

kynningarráðarnir orðnir sex. Gagnvirk markaðsfærsla er sjötti kynningarráðinn sem 
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nær til dæmis yfir samfélagsmiðla. Vinsældir samfélagsmiðla hafa farið vaxandi á 

síðustu árum og gegna þar stóru hlutverki (Belch and Belch, 2012). Hver þáttur notar 

ákveðna leið til að ná til viðskiptavina. Það er þó ekki aðeins markaðssetningin sem 

kynnir vöruna, það er einnig varan sjálf. Hönnunin, verðið, stærð og gerð, umbúðir, 

búðirnar sem selja það, allir þessir þættir senda skilaboð til neytenda um vöruna sem í 

boði er (Kotler og Armstrong, 2012). 

Kollagen drykkurinn Alda hefur fengið ágætis kynningu hjá fréttamiðlum þar 

sem forstjóri fyrirtækisins hefur farið í ýmis viðtöl vegna drykkjarins. Verkefni 

Codland á afurðanýtingu er áhugavert og hefur það einnig hjálpað til við að auglýsa 

drykkinn. Fyrirtækið heldur úti heimasíðu á ensku þar sem helstu upplýsingar er að 

finna. Umbúðir drykkjarins eru úr gleri svo hægt er að endurnýta þær og skila til 

endurvinnslu.  

 

7.5 Fólk 

Fólkið á bak við fyrirtækið eru allir þeir sem koma að vörunni, hvort sem það eru 

þjónustuaðilar, viðskiptavinir, starfsmenn eða stjórnendur. Mikilvægt er að 

starfsmenn fái viðeigandi þjálfun því þeir eru oftast í framlínu fyrirtækjanna. Ef að 

fyrirtækið vill ná góðum árangri þarf það að hafa starfsmenn sem hafa rétt viðhorf til 

fyrirtækisins, er þjálfað, áhugasamt og veiti góða þjónustu. Þjónustan sem 

viðskiptavinir fá getur skipt miklu máli í að byggja upp jákvætt viðhorf viðskiptavina 

(Kotler og Armstrong, 2012). 

Nauðsynlegt er að þjónustan sé góð þar sem varan fæst því meiri líkur eru á að 

viðskiptavinur sem fær góða þjónustu haldi tryggð við fyrirtækið. Þjónustuaðilar geta 

haft áhrif á upplifun neytandans og því mikilvægt að þeir komi vel fram. Varan er 

einungis til sölu á stöðum sem þekktir eru fyrir gæði og áreiðanleika. Það ýtir undir 

ímynd vörunnar og fólkið sem vinnur á þannig stöðum er þjálfað í að koma vel fram. 

  

7.5 Ferlar  

Ferlar eru þeir þættir sem snúa að öllu því sem þarf að gera til að koma vörunni til 

viðskiptavinarins. Þegar vöru er komið á markað þarf að fylgja ákveðnum skrefum 

sem sýna fram á að varan hefur gildi fyrir viðskiptavinina. Fyrstu fjögur skrefin vinna 

að því að skilja þarfir neytenda, finna þörf fyrir vörunni hjá neytendum, koma fram 
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með markaðsáætlun og markaðssetningu sem virkar og byggja upp traust samband við 

viðskiptavini. Fimmta og síðasta skrefið er að framleiðendur finni hagnað í því að 

koma til móts við þessa þörf. Mikilvægt er að allt í ferlinu gangi eftir og nauðsynlegt 

er að hafa góða yfirsýn með ferlinu (Kotler og Armstrong, 2012).  

Fyrirtækið framleiðir kollagen úr fersku þorskroði. Ekki er búið að frysta það 

né vinna á annan hátt. Fá innihaldsefni eru í drykknum og engin aukaefni. Það gefur 

vörunni gildi fyrir þá neytendur sem aðhyllast ferskleika og gæði. Það sem einkennir 

Öldu drykkinn frá öðrum drykkjum er virkni kollagensins. Kollagen ýtir undir 

stinnleika húðarinnar og endurbyggir hana. Skilaboðin um virkni kollagensins þurfa 

að vera skýr sérstaklega í ljósi þess að þetta er dýr vara. Markaðsetningin þarf að 

koma þeim skilaboðum til neytenda að hágæða kollagen er notað í drykkinn og 

sannfæra þarf neytendur um að kollagenið hafi góð áhrif á húð þeirra ef þeir drekka 

hann. Ef það gengur eftir er kominn grunnur að traustu sambandi milli fyrirtækisins 

og neytenda. Það er alltaf til hags fyrir fyrirtækin að byggja upp tryggt 

viðskiptasamband við neytendur. Neytendur þurfa einnig að geta haldið áfram að 

nálgast vörunar á auðveldan hátt. Þar kemur samstarf dreifingar vöru og birgja inn 

sem þarf að ganga snurðulaust fyrir sig.  

 

7.7 Áþreifanlegir þættir  

Viðhorf viðskiptavinarins mótast oft af því sem hann skynjar í kringum sig. Það er 

ekki einungis varan sjálf sem hefur áhrif á viðhorf viðskiptavina heldur áþreifanlegir 

þættir eins og þjónustuumhverfið getur skipt miklu máli. Hvað finnst 

viðskiptavininum um fyrirtækið og er þá átt við tækin, starfsfólk, aðstöðuna, 

innréttingar, umgengni og fleira. Þegar ímynd vörunnar er ákveðin þarf að skoða 

ýmsa þætti sem geta haft áhrif á viðhorf viðskiptavina. Fyrsta sýn og upplifun hafa 

mikil áhrif á viðhorf viðskiptavina gagnvart vörunni og þarf að hafa það í huga þegar 

ákveðið er hvar og hvernig varan er afhent (Kotler og Armstrong, 2012). Hvernig 

vilja framleiðendur að fyrsta upplifun viðskiptavina sé af vörunni er spurning sem 

fyrirtæki þurfa að spyrja sig að áður en vörunni er komið í sölu. Það að þetta sé 

íslensk vara gefur henni ákveðna ímynd, hún er unnin úr kollageni en mikil 

vitundarvakning hefur verið síðustu ár um hvað kollagen getur gert fyrir húð og liði.  

Stefnt er á að Alda verði áfram til sölu í verslunum, veitingastöðum, börum og 

hótelum sem selja gæðavöru þar sem starfsfólk er þjálfað í að koma vel fram eins og 
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áður kom fram. Með því að hafa hana þar skynja neytendur að þetta sé gæðavara og 

þjónustuumhverfið faglegt. 
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8. Markaðssetning 

Kynningaráætlun er samhæfing allra aðferða fyrirtækja til að ná til neytenda og 

upplýsa þá um vöru þeirra. Þetta er fjárfesting sem á að leiða til aukinnar vitundar 

markhóps um vöru og gefa fyrirtækinu forskot á markaðnum gegn samkeppnisaðilum 

(Belch og Belch, 2012). Mikilvægt er að skipuleggja kynningarstarfið vel og eftir að 

kynningaraðgerðir hafa verið framkvæmdar þarf fyrirtækið að geta mælt árangur þess 

til dæmis með söluaukningu á vöru. 

 

8.1 Kynningarráðar 

Markaðssamskiptablandan, einnig þekkt sem kynningarráðar (e. promotional mix) eru 

leiðir fyrir fyrirtæki til að upplýsa, sannfæra og minna neytendur á vörur sínar og 

þjónustu. Þetta er sérstök blanda af auglýsingum, persónulegri sölu, 

almannatengslum, beinni markaðssetningu og gagnvirkri markaðsfærslu sem notuð er 

til að ná markmiðum við markaðssetningu vöru (Belch og Belch, 2012). 

 

8.1.1 Auglýsingar 

Auglýsingar er kynning á vöru, hugmynd, eða þjónustu sem fyrirtæki borga fyrir. 

Þær reyna að höfða til vitsmuna og tilfinninga fólks (Belch og Belch, 2012). Þó að 

markmiðið með auglýsingum sé að auka vitund og bæta ímynd vara þá er megin 

markmiðið með auglýsingum að skila einhvers konar hagnaði (Smith og Taylor, 

2004). Notkun talsmanna við gerð auglýsinga hefur lengi verið notað. Einstaklingur 

eða einstaklingar eru valdir sem falla að ímynd vörunnar til að höfða til markhópsins 

og koma skilaboðum til neytenda á áhrifaríkan hátt (Belch og Belch, 2012) Fyrirtæki 

halda því fram að persónueinkenni talsmanna geti haft áhrif á ímynd vörunnar sem 

kemur fram í aukinni sölu á henni (Keller, 2003). Tenging talsmanns við vörumerkið 

er ákveðið ferli. Minni fólks er stórt, tengingar myndast á milli fyrirbæra og er 

markmiðið að tengja vörumerkið við talsmanninn með tímanum (Domjan og 

Burkhard, 1986). Vanda þarf valið því talsmaður þarf að vera trúverðugur, 

viðkunnanlegur og sannfærandi. Það getur þó fylgt því ákveðin áhætta að velja þessa 

leið þar sem ekki er hægt að stjórna hegðun einstakling í einkalífi. Stundi þeir 

óæskilega hegðun getur það haft áhrif á ímynd og vöru fyrirtækisins (Hollensen, 
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2010). Nánar verður farið út í notkun talsmanna á samfélagsmiðlum hér neðar þegar 

fjallað verður um gagnvirka markaðsfærslu. 

 

8.1.2 Söluhvatar 

Söluhvatar eru tímabundnar markaðsaðgerðir sem fela í sér aukið virði, eða aðra 

hvatningu til neytenda, söluaðila eða dreifiaðila. Það getur verið í formi afslátta, 

sýninga eða leikja (Belch og Belch, 2012). Söluhvatar hafa hvetjandi áhrif á 

kauphegðun neytenda en hætta er þó á því að það auki sölu bara til skamms tíma. Það 

getur þó líka haft slæm áhrif á vöruna og skaðað ímynd hennar. Ef neytendur sjá 

vöruna á tilboði gætu þeir hugsað að hún sé að seljast illa þess vegna sé hún á tilboði 

og þannig rýrt virði hennar. Ef tilboðin koma reglulega getur myndast ákveðið 

mynstur hjá kaupendum þar sem þeir halda aftur af neyslu sinni þar til næsta tilboð 

kemur (Chandon, Wansink og Laurent, 2000). 

 

8.1.3 Persónuleg sölumennska 

Aðgerðir sem snúa að persónulegri sölumennsku er þar sem sölufólk á bein samskipti 

við viðskiptavini í formi aðstoðar eða að upplýsa og sannfæra neytandann um ágæti 

vörunnar. Frammistaða sölumannsins vegur stóran þátt í þessu en einnig vilji 

viðskiptavinar til þess að taka þátt í samskiptum (Belch og Belch, 2012). Sölumenn 

þurfa að þekkja vöruna vel og oft hjálpar að þeir séu búnir að fara á 

kynningarnámskeið áður en starf þeirra hefst.  

 

8.1.4 Almannatengsl  

Almannatengsl vísa til allra þeirra aðgerða sem snúa að því að hafa áhrif á ímynd og 

stöðu fyrirtækis í huga almennings. Markmiðið er að dreifa upplýsingum til neytenda, 

byggja upp ímynd skipulagsheildar, vöru eða þjónustu og mögulegt viðskiptasamband 

við viðskiptavini Þetta getur til dæmis verið í formi umfjöllunar á fréttamiðlum, 

viðtala, styrkveitinga eða viðburða sem fyrirtækin halda (Belch og Belch, 2012).  

 

8.1.5 Bein markaðssetning 

Beinni markaðssetningu er beitt þar sem fyrirtæki ná sambandi við viðskiptavini án 

milliliða. Markmið þess er að fá svörun og byggja upp tryggt viðskiptasamband við 
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neytendur (Belch og Belch, 2012). Í kjölfar aukinnar tæknivæðingar hefur kostnaður 

við þessa aðgerð snarlækkað. Dæmi um beina markaðssetningu er þar sem fyrirtæki 

hringja í eða senda viðskiptavinum sínum póst (Smith og Taylor, 2004). 

 

8.1.6 Gagnvirk markaðsfærsla 

Gagnvirk markaðsfærsla er sjötti kynningarráðinn og bættist hann við vegna aukinnar 

tæknivæðingu sem fylgdi þróun internetsins. Þessi nýji möguleiki gerir fyrirtækjum 

kleift að nálgast viðskiptavini án milliliða. Auðveldara er að koma skilaboðum áleiðis 

og auðveldara að sinna fleiri markhópum í einu heldur en áður. Það eru þó ekki 

einungis fyrirtækin sem koma skilaboðum áleiðis heldur hafa viðskiptavinir kost á því 

að koma sínum skoðunum áleiðis (Belch og Belch, 2012). 

Sem dæmi um gagnvirka markaðsfærslu er samfélagsmiðlar líkt og Facebook og 

Instagram en vinsælir samfélagsmiðla hafa farið vaxandi á síðustu árum og gegna þar 

stóru hlutverki. Notkun áhrifavalda á samfélagsmiðlum er í dag eitt vinsælasta 

auglýsingaform í dag til að ná til neytenda. Áhrifavaldar eru einstaklingar sem oft eru 

þekktir í samfélaginu, fólk lítur upp til og langar jafnvel að líkjast. Áhrifavaldar geta 

náð til hóps einstaklinga og haft áhrif á kauphegðun fylgjendahóps með auglýsingum 

og umfjöllun um vöru eða þjónustu. Þetta er góð leið til að skapa umtal, auka 

vörumerkjavitund, kynna nýjar vörur og efla kynningu á eldri vörum (Wong K., 

2014). Nánar verður farið út í hvernig höfundur hyggst nýta sér gagnvirka 

markaðsfærslu við kynningu vörunnar í næsta kafla. 

 

 

8.2 Tillögur að markaðsaðgerðum fyrir heilsudrykkinn Öldu 

Stefna fyrirtækisins ætti að vera að vinna markvisst að samhæfðu kynningarstarfi til 

að efla þekkingu og vitund á vörunni. Markmið markaðssetninga er að neytendur 

þekki vöruna og eiginleika hennar. Meginmarkmið er þó að sjá söluaukningu á 

vörunni í kjölfar aukins kynningarstarfs (Alexandra Tómasdóttir, 2018). Hér að neðan 

mun höfundur koma með tillögur að aðgerðum til að ná til markhóps 

heilsudrykkjarins Öldu með því að styðjast við þær rannsóknir sem gerðar hafa verið 

fyrr í ritgerðinni. Höfundur leggur til að fjárfest verði í aðgerðaráætlun til að koma 

vörunni á framfæri. Tillaga að aðgerðaráætlun er sett saman í skrefum og leggur 
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höfundur til að fylgst verði vel með sölu vörunnar á meðan áætlun stendur til að sjá 

hvort staðfærsluaðgerðir séu að skila sér til neytenda. Til að ná til markaðshópsins 

þarf kynningarstarfið að vera vel skipulagt. Aðgerðir þurfa að vera í takt við stefnu 

fyrirtækisins og skilaboðin sett fram þannig að þau veki viðbrögð neytenda sem sóst 

er eftir í upphafi (Belch og Belch, 2012). Hér á eftir eru aðgerðir skilgreindar, hvað 

má gera betur og hvernig skal nálgast viðfangsefnið. Aðgerðir geta verið 

árstíðubundnar eða tengdar viðburðum og þá er tekið fram í aðgerðaráætlun hvenær 

sú aðgerð skal vera framkvæmd. 

8.2.1 Klínísk rannsókn á virkni vörunnar 

Framtíðaráætlanir Codland er að gera klíníska rannsókn á virkni vörunnar (Davíð 

Tómas Davíðsson, 2018). Klínískar rannsóknir eru venjulega gerðar á fólki þar sem 

rannsóknarhópur prófar vöruna. Höfundur telur að ,,fyrir” og ,,eftir” myndir eftir 

rannsókn sem þessa vekja mikla athygli ef árangur næst og hægt að nýta sér við 

markaðssetningu. Ef niðurstöður eru jákvæðar er mun auðveldara að fá fólk til þess að 

trúa á raunverulega virkni vörunnar og er það þá líklegra til að kaupa vöruna 

(Alexandra Tómasdóttir, 2018). 

8.2.2 Hvernig er hægt að aðgreina vöruna betur? 

Höfundur telur að það sé mikilvægt að draga fram eiginleika Öldu framan á 

merkingum umbúðanna á áberandi hátt. Drykkurinn er sykurlaus og hefur aðeins 

fjögur innihaldsefni, þar á meðal lífræna efnið kollagen. Kollagen hefur góð áhrif á 

húðina og það þarf að skila sér til neytenda. 

Ef neytandi sér tvo límonaði drykki hlið við hlið þarf hann að geta 

auðveldlega séð að Alda sé rétta valið frá vörum samkeppnisaðila vegna virkni 

kollagensins á húðina. Það er tekið fram á vörumerkinu að varan er sykurlaus og 

innihaldi kollagen. En vafinn sem þar liggur er að ekki allir þekkja virkni kollagens. 

Til að ná enn frekar til neytandans væri hægt að bæta við með áberandi stöfum að 

neðan ,,Marine collagen for your skin”. Vörumerkið er mjög faglega unnið og fallegt 

nú þegar en nauðsynlegt er að draga fram eiginleika kollagensins svo neytendur 

aðgreini vöruna frá öðrum samkeppnisvörum. Þetta þarf að gera í samstarfi við 

hönnuð umbúðanna. Einnig myndi höfundur kjósa að drykkurinn væri frekar merktur 

á íslensku. Höfundur telur að neytendur tengi íslenska framleiðslu við gæði. Það 

myndi þó ekki draga úr áhuga erlendra á vörunni heldur vekja frekar athygli þeirra. 

Útlendingar sem staddir eru á Íslandi vilja prófa íslenskar vörur og höfundur telur 
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ferðamenn veita því meiri athygli ef hún er merkt á íslensku og með minni stöfum að 

neðan á ensku. Einnig telur höfundur að íslenska nái betur til markhóps á aldrinum 

35-55 ára. Þá er augljóst að framleiðslan er íslensk og eiginleikar vörunnar 

aðgreinanlegir. Höfundur stingur upp á að varan verði til dæmis merkt fyrir neðan 

nafn drykkjarins ,,Kollagen fyrir þína húð”. 

Hægt er að kaupa kollagen í duftformi og í hylkjum. Heilsustaðurinn Gló selur 

kollagen í duftformi og hylkjum frá erlendri framleiðslu, Fitness sport selur collagen í 

duftformi frá erlendum framleiðanda þar sem kollagenið er unnið úr nautgripum. Eini 

íslenski framleiðandinn ásamt Codland er Feel Iceland sem selur kollagen í duftformi 

sem nefnist Amino Marine Collagen Powder. Vörur á við þessar eru samkeppnisvörur 

Öldu. Alda þarf að aðgreina sig frá þessum vörum sem einnig innihalda kollagen. 

Aftur kemur sá eiginleiki Öldu sér vel að drykkurinn er tilbúinn til neyslu. Minni 

fyrirhöfn er það sem nútímamarkaður sækist eftir og sést það á tölum frá skýrslu 

hugbúnaðarfyrirtækisins Meniga frá árinu 2016 þar sem kaup á tilbúnum matvörum 

fer síhækkandi (Meniga, 2016). 

 

8.2.3 Söluhvatar 

Heilsudagar eru reglulega í Nettó og Samkaup þar sem heilsutengdar vörur eru boðnar 

á ódýrari verði. Venjan er að 25% afsláttur eru á heilsudögum. Alda myndi taka þátt í 

þessu og selja vöru sína á tilboði en það verður þó ekki lagt fram áætlun í gegnum 

söluhvatana þar sem þetta er gæðavara og hætta á að rýra virði hennar og draga úr 

trúverðugleika ef hún selst reglulega ódýrt. Möguleiki er frekar að bjóða upp á meira 

magn á ódýrari verði. Sem dæmi má taka að 20 flöskur fara ódýrara saman en ef þær 

eru keyptar stakar. Hagur fyrirtækja er að byggja upp trygg viðskiptasambönd. Með 

því að bjóða meira magna á lægra verði koma þeir til móts við þann hóp sem kýs að 

stunda regluleg viðskipti við fyrirtækið. 

 

8.2.4 Notkun talsmanna 

Höfundur telur það geta verið áhrifaríka leið fyrir Öldu drykkinn að notast við 

talsmann við markaðssetningu til þess að markhópurinn myndi tengingu við vöruna. 

Það getur verið erfitt að velja réttan talsmann fyrir vöru en það er eitt af því sem 

virkar best við markaðssetningu í íslensku samfélagi og hefur aukist verulega síðustu 

ár (Alexandra Tómasdóttir, 2018). Þegar valið er talsmann þarf að skoða markhópinn 
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vel með það að sjónarmiði hvaða aðili gæti náð til hans. Höfundur telur best að velja 

konu sem er á miðjum aldri við markhópinn, þ.e.a.s. um fertugt, með fallega húð og 

útgeislun, er þekkt í þjóðfélaginu, kemur vel fram og er traustvekjandi. Höfundur telur 

að Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir sjónvarpskona, leikkona og fyrrum ungfrú Íslands 

sé tilvalin talsmaður vörunnar. Hún er 36 ára gömul, er mikið í sviðsljósinu, hefur 

mikla útgeislun ásamt því sem höfundur telur að margar konur í þjóðfélaginu líti upp 

til hennar. Talsmaður er svo notaður í öllu markaðsefni tengdu vörunni, í 

prentmiðlum og á netinu (Alexandra Tómasdóttir, 2018). 

 

8.2.5 Prentmiðlar 

Við rannsókn á upplýsingahegðun Íslendinga varðandi heilsueflingu á íslenskum 

einstaklingum á aldrinum 18-80 kom í ljós að fjölmiðlar, sérstaklega dagblöð og 

heimildaþættir í sjónvarpi og útvarpi væru þær aðferðir sem vænlegastar eru til að ná 

til markhópsins (Ágústa Pálsdóttir, 2010). Þessi rannsókn var gerð árið 2010. 

Tímarnir hafa breyst síðan þá og vinsældir auglýsinga á samfélagsmiðlum hafa aukist 

verulega (Jón Heiðar Þorsteinsson, 2015). Prentmiðlar koma þó ennþá sterkir inn 

þegar kemur að því að ná til eldri hluta markhópsins. Mögulegar leiðir til að 

neytendur tengi vöruna við talsmann er að birta auglýsingar með mynd af talsmanni 

og drykknum þar sem helstu eiginleikar eru teknir fram. Hægt er að birta 

auglýsinguna í blöðum, tímaritum og á vefmiðlum, einkum þeim sem beint er að 

konum á aldrinum 30-50 ára. Höfundur telur þó að fyrirtæki ætti að einbeita sér fyrst 

að því að auglýsa í fríum blöðum þar sem frí blöð ná til fleiri aðila (hagstofa, 2010). 

Fréttablaðið er frítt blað og er mest lesna dagblað landsins (Viðskiptablaðið, 

2015) og því telur höfundur að það sé rétti miðill að velja. Á þriðjudögum er 

kynningarblað tengt heilsu í miðju blaðsins. Þó það hljómi eins og kjörinn staður til 

að koma Öldu á framfæri þá telur höfundur að varan gæti týnst í því heilsublaði vegna 

fjölda auglýsinga tengdum heilsu og væri þá ekki afgerandi. Það væri þá frekar miðað 

við að fá hliðarauglýsingu inn í blaðinu eða á framsíðu. 

8.2.6 Gagnvirk markaðsfærsla 

Gagnvirk markaðsfærsla verður sífellt vinsælli aðferð til að ná til markhópa og spáð 

er fyrir áframhaldandi vexti á næstu árum. Helstu kostir við miðilinn er að það er 

hægt að finna ódýrar leiðir til að auglýsa vöruna, fá svörun frá neytendum og það 

tekur stuttan tíma að búa til vitund fyrir vöru, þjónustu eða vörumerki. Gallinn er þó 
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sá að fæstir þeirra bjóða upp á möguleika til að fylgjast með árangri þeirra auglýsinga 

á ákveðinn markhóp. Fyrirtæki geta þótt nýtt Google URL Builder og lið sem kallast 

Campaigns í Google Analytic sem er vefmælingarkerfi til að sjá virkni 

auglýsingamiðla og bera þá saman (Jón Heiðar Þorsteinsson, 2015). Best er að velja 

2-3 netmiðla og ýta undir sýnileika vörunnar þar (Alexandra Tómasdóttir, 2018). 

Facebook er sérstaklega áhrifamikið þegar kemur að auglýsingabirtingum og 

leggur höfundur til að mikil áhersla verði lögð á þann miðil. Notendur Facebook á 

Íslandi eru rúmlega 250.000 af 335.303 manna þjóð. Þetta eru 74,4% af þjóðinni sem 

nota Facebook (Internet world stats, 2017). Þetta gefur auglýsendum ýmsa möguleika 

við markaðssetningu. Með því að nota Facebook er hægt að beina auglýsingum að 

skilgreindum markhóp en Facebook hefur undir höndum víðamiklar upplýsingar um 

notendur sína sem þeir nota til að aðgreina markhópa. Hægt er að beina auglýsingum 

að ákveðnum löndum, borgum, póstnúmerum, konum, körlum, aldurshópum og 

jafnvel að fólki með ákveðið hegðunarmynstur. Tvenns konar möguleikar eru í boði. 

Fyrirtæki geta keypt dreifingu á stöðuuppfærslum sínum eða sett upp 

auglýsingaherferð sem beinist að því að fá smelli á vefsetur, kynna fyrirtækjasíður, 

vekja athygli á viðburðum og tilboðum, horfa á myndbönd og fleira (Jón Heiðar 

Þorsteinsson, 2015). Höfundur telur að það myndi nýtast fyrirtækinu best að setja upp 

auglýsingaherferð sem beinist að markhópnum. Myndbönd klippur hafa reynst vel til 

að vekja athygli Facebook notenda. Enn sem komið er eru ekki mörg fyrirtæki sem 

nýta sér þann kost (Jón Heiðar Þorsteinsson, 2015). Höfundur sér fyrir sér stutt 

myndband klippu með Ragnhildi Steinunni talsmanni vörunnar þar sem eiginleikar 

Öldu eru dregnir fram. Með því að hafa vídeo vekur það meiri athygli en einungis 

mynd þar sem texti og myndir er algengasta sniðið á Facebook..  

Aðrir miðlar sem koma til greina eru Instagram og Snapchat. Höfundur telur 

það betri kost að auglýsa á Instagram og nota áhrifavalda þar til að auglýsa drykkinn. 

Áhrifavöldum á við Sólrúnu Diego, Guðrúnu Veigu Guðmundsdóttur, Fanneyju 

Ingvarsdóttur, Hrefnu Daníelsdóttir er boðið í samstarf við fyrirtækið. Þegar samstarf 

er hafið birta áhrifavaldar myndir og uppfærslur af sjálfum sér með drykkinn. 

Almenningur heldur upp á þá áhrifavalda sem þeir fylgja og vilja oft verða líkari þeim 

og fá upplýsingar um hvernig þeir klæða sig, hvað þeir borða og hvernig þeira lifa. 

Með því að velja þessa leið telur höfundur að það geti ýtt verulega undir kynningu á 

drykknum og gert fylgjendur forvitna um vöruna vegna þess að áhrifavaldar eru að 

nota hana. Þetta er eitt áhrifaríkasta auglýsingaform í dag og góður kostur til að ná til 
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fleiri neytenda. Einnig býður Instagram upp á valmöguleika þar sem svo kölluð ,,pop 

up” auglýsing kemur upp á milli þess sem notendur skoða ,,story” hjá vinum þeirra. 

Þar mun mynbandið af Ragnhildi Steinunni og vörunni koma upp og markhópnum 

gefst kostur á að skoða heimasíðu drykkjarins með því að skrolla niður skjáinn. 

 

8.2.7 Kynning á viðburðum 

Viðburðir líkt og sjávarútvegssýningar eru æskilegir staðir til að auglýsa drykkinn. 

Einnig geta viðburðir líkt og golfmót kvenna, viðburðir Lions klúbba, kvenfélaga og 

svo kölluð konukvöld verið vænlegur staður til að kynna vöruna. Fylgjast þarf með 

viðburðum og meta hvar tækifærin liggja.  

 

8.2.8 Framsetning vöru á sölustöðum 

Það skiptir máli hvernig vöru er uppstillt á sölustöðum. Nauðsynlegt er að heimsækja 

reglulega sölustaði og miðar höfundur við þrjú skipti á ári til eftirfylgnar með 

verðmerkingum, hillumerkingum, hvernig vörunni er raðað upp og hvort til sé 

nægjanlegt magn af henni. Einnig er gott að aðili í forsvari fyrir fyrirtækið reyni að 

fræða starfsmenn um vöruna í leiðinni. Varan er til í sérverslunum Samkaup, Nettó, 

Krambúðinni og hjá Fylgifiskum. Höfundur telur að fyrirtækið þurfi að leggja áherslu 

á hvar varan sé staðsett í verslunum. Nettó og Samkaup hafa til dæmis heilsuhorn, það 

er rétti staðurinn fyrir Öldu, þá helst í kæli, vel merkt og staðsett í sjónlínu svo hún sé 

áberandi. Krambúðin og Fylgifiskar eru minni verslanir og því auðveldara að koma 

auga á vöruna en þó mikilvægt að hún sé rétt stillt upp. Mikilvægt er að fyrirtækið 

geri sölustöðum grein fyrir hvernig þeir vilja að varan sé boðin fram.  

Hjá Höllu er veitingastaður í Grindavík. Veitingarstaðurinn selur eingöngu 

heilsurétti, drykki og kökur sem eru hollari en hefðbundnar kökur úr bakaríum. 

Viðskiptavinir Höllu vita að hún býður einungis upp á heilsutengdar fæðuvörur en þar 

komum við aftur að mikilvægi þess að drykkurinn sé merktur helsta eiginleika þess 

þar sem hún er eina varan þar í boði sem inniheldur kollagen. Bláa Lónið selur einnig 

kollagen drykkinn. Á öllum þessum stöðum geta neytendur séð vöruna. Ekki er hægt 

að ætlast til þess að hafa sér skilti með auglýsingu fyrir drykkinn ef pláss er lítið og 

þar komum við aftur inn á hversu mikilvægt það er að flaskan sjálf sé merkt með 

eiginleikum drykkjarins svo neytandinn geti aðgreint hana frá öðrum sambærilegum 

drykkjum.  
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Veitingastaðir í Reykjavík sem bjóða upp á Öldu eru Bergson RE restaurant 

og Reykjavík Fish. Þar getur verið erfiðara að sjá drykkina sem eru í boði. Því er 

mikilvægt að Öldu drykkurinn sé þegar búinn að skipa sé sess í huga neytenda svo 

þegar þeir sjá úrval drykkja og möguleikann á að velja sér Öldu drykkinn velja þeir 

sér hann frekar en aðra drykki. Neytendur þurfa að vita að hann sé sykurlaus, góður á 

bragðið og innihaldi kollagen sem hefur góð áhrif á líkama þeirra. Ef vitneskjan er til 

staðar þá eru meiri líkur á því að þeir velji hann fram yfir hefðbundinn gosdrykk.  

Eftirfylgni fyrirtækja er mikilvæg, eins og fyrr sagði er ráðlegt að kíkja reglulega á 

sölustaði til þess að athuga hvernig varan er sett fram og einnig getur það hjálpað til 

við að mynda tengsl við starfsfólkið sem selur vöruna fyrir fyrirtækið. 

 

8.2.9 Kynning á sölustöðum 

Mögulega gæti kynning á sölustöðum ýtt undir sölu vörunnar, þar sem 

viðskiptavinum væri boðið að smakka vöruna og um leið fræddir um virkni kollagens. 

Mikilvægt er að kynningaraðili sé opinn, komi vel fram og sé vel upplýstur um 

vöruna. Uppsetning að kynningarbás væri þá borð með sýnieintökum af drykknum og 

litlum plastglösum til þess að bjóða fólki að smakka. Gott getur verið að bjóða upp á 

kynningarbækling samhliða nýjum vörum sem þessum þar sem hægt er að fá 

upplýsingar um vöruna (Alexandra Tómasdóttir, 2018). Mikilvægt er að hafa vöruna 

sjálfa þess við hlið svo fólk geti keypt hana. Höfundur mælir með að hafa stórt en 

faglega gert auglýsingaskilti við hlið kynningaraðila. Á skiltinu væri mynd af 

Ragnhildi Steinunni með drykkinn og eiginleikar drykkjarins dregnir fram á áberandi 

hátt. Tilgangur þess að hafa mynd af talsmanni drykkjarins og taka fram eiginleika 

drykkjarins er að vekja athygli neytenda og fá þá til að mynda tengja drykkinn við 

talsmann. Einnig til þess að beina vörunni að konum milli 30-50 ára, þó auðvitað allir 

séu velkomnir að smakka.  

 

8.2.10 Styrktaraðilar og fjáraflanir 

Codland er nú þegar styrktaraðili knattspyrnufélags Grindavíkur og er merki Codland 

framan á keppnisbúningi þeirra Í Grindavík þekkir fólk vel til vörunnar þar sem 

eigendur fyrirtækisins eru frá Grindavík, orðið flyst hraðar um smábæi og flest fólk 

þar er tengt sjávarútvegi á einn hátt eða annan. Þetta gæti verið ráðleg markaðssetning 

í minni bæjum, að styrkja til dæmis íþróttafélag og hafa auglýsingu framan á 
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búningum þeirra. Einnig gætu félagasamtök líkt og kvenfélög verið sterkur 

samstarfsaðili við fyrirtækið. Hægt er að bjóða þeim afslátt af vörunni á viðburðum 

sínum eða stofna til samstarfs vegna fjáraflana þar sem þau fá söluprósentu af 

vörunni. 

8.2.11 Fleiri sölustaðir 

Skoða þarf möguleikann á að fjölga sölustöðum vörunnar. Líkamsræktarstöðvar og 

heilsulindir koma vel til greina. Þar sem iðkendur geta fengið sér ferskan heilsudrykk 

að lokinni rækt. Heilsubúðir, apótek og fleiri matvörubúðir koma vel til greina. 

Höfundur telur að með því að fjölga sölustöðum er auðveldara fyrir markhópinn að 

nálgast vöruna, sýnileikinn verður meiri og það gæti mögulega ýtt undir söluna ef rétt 

er farið að við markaðssetningu. 
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8.3 Aðgerðaráætlun eftir skrefum 

Tafla 1 sýnir tillögu að aðgerðaráætlun eftir skrefum. 

Tafla 1 Tillaga að aðgerðaráætlun 

Skref Aðgerð Annað 

1 

Breyta merkingum 

vöru Hafa vöru merkta á íslensku og innan sviga á ensku, aðgreina vöruna betur 

2 

Hafa samband við 

talsmann vöru Velja talsmann og hafa samband við hann 

3 Heimsækja söluaðila 

Kanna hvernig vara er uppsett, kynning fyrir sölumenn, bjóða upp á meira 

magn á lægra verði 

4 

Klínísk rannsókn 

hafin Valdir eru nokkrir aðilar til að taka þátt í rannsókninni.  

5 

Auglýsingargerð með 

talsmanni Auglýsingagerð: Tengja andlit talsmanns við vöruna 

6 Auglýsing tilbúin Undirbúa og hefja auglýsingaherferð 

7 

Auglýsing notuð á 

samfélagsmiðlum Myndbands auglýsing á Facebook, og Instagram 

8 

Auglýsing í 

fréttablaðinu Mynd af talsmanni með vöru, eiginleikar dregnir fram 

9 

Auglýsing á 

Instagram Haft samband við áhrifavalda og markaðssetning hefst á Instagram 

10 Heimsækja söluaðila 

Kanna hvernig vara er uppsett, kynning fyrir sölumenn og athuga 

möguleikann á að hafa kynningarbás á næstunni. 

11 

Kynningarbás á 

sölustöðum Vel uppsettur kynningarbás á sölustöðum á við Nettó og Samkaup 

12 

Skoða mögulega 

viðburði 

Skoða möguleikann á kynningarbásum á viðburðum á við konukvöld í 

Smáralind og fleiri. 

13 

Auglýsing í 

Fréttablaðinu 

Mynd af talsmanni með vöru, eiginleikar dregnir fram, birt í annað sinn í 

Fréttablaðinu 

14 

Hafa samband við 

félög Kynna hugmynd um samstarf 

15 

Kynnningarbás á 

sjávarútvegssýningu Þessi viðburður er haldinn í September 

16 

Koma vörunni að í 

heilsuræktum Kanna hvernig vara er uppsett, kynning fyrir sölumenn. 

17 Heimsækja söluaðila Kanna hvernig vara er uppsett, kynning fyrir sölumenn. 

18 

Heimsækja nýja 

söluaðila 

Kynna vöruna fyrir sölumönnum, komast að niðurstöðu hvernig varan skal 

vera sett fram. 

19 

Koma fram í 

fjölmiðlum 

Codland kynnir ný verkefni sem eru í gangi og kynna vöruna í leiðinni 

 

20 Aðrir prentmiðlar 

Skoða möguleika á birtingu í öðrum prentmiðlum á við Vikuna og miðlum 

sem beinast að konum á miðjum aldri. 
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9. Niðurstöður og Umræður  

Áhugi höfundar á nýsköpun og markaðssetningu er mikill og hefur vitneskjan aukist 

til muna við vinnslu þessar ritgerðar. Mörg tækifæri standa til boða í nýsköpun í 

sjávarútvegi og sýna vörur líkt og Alda fram á það.  

Rannsóknarspurningin sem lögð var fram í upphafi var tvíþvætt og velti því upp hver 

markhópur heilsuvörunnar Öldu er og hvaða markaðsaðgerðum er hægt að beita til að 

ná til markhópsins? 

 

Farið var yfir ferlið í ritgerðinni frá upphafi til enda, frá nýsköpun vöru til 

markaðssetningar hennar. Eigindlegri rannsóknaraðferð var beitt í formi viðtala þar 

sem viðmælendur veittu rannsakandi dýrmæta sýn inn í viðfangsefnið. 

Markaðsgreiningar voru gerðar og markaðshópur skilgreindur. Að lokum setti 

höfundur fram aðgerðaráætlun með því markmiði að ná til markhóps Öldu. 

 

Þegar kemur að nýsköpun standa Íslendingar framarlega. Á síðustu áratugum hefur 

fyrirtækjum sem stunda nýsköpun fjölgað verulega og þá sérstaklega eftir 

efnahagshrunið á Íslandi sem opnaði fyrir ýmis tækifæri í þeirri iðju. Nýsköpun og 

verðmætaaukning er framtíðin og það má alltaf gera betur við að styrkja innviði 

nýsköpunar með að auka stuðning við rannsóknir og þróun og þannig skapa atvinnu 

og efla hagvöxt. Því er mikilvægt að Ísland vinni áfram í því að auka 

nýsköpunarstarfsemi á landinu. Framtíðarhorfur Codland eru bjartar og tækifærin 

mörg þar sem stöðugar rannsóknir og þróunarstörf eru í gangi. Hvort sem það tengist 

kollagen framleiðslu, ensím eða nýtingu á öðrum hliðarafurðum. Mörg verkefni eru í 

gangi hjá Codland og hefur fyrirtækið til dæmis gert samstarfssamning við 

Mjólkursamsöluna um að kanna hvernig kollagen blandast við mysupróteinið þeirra 

og er það verkefni enn í vinnslu. Í viðtalinu við Davíð Tómas var hann vongóður með 

framleiðslu á kollagen í duftformi með mismunandi bragðtegundum til eigin 

blöndunar.  

 

Það lítur allt út fyrir að hafist verði handa við smíði kollagen vinnslunnar á 

Reykjanesinu í sumar. Ef það gengur eftir mun það skapa aukin verðmæti og einnig 

mörg ný störf fyrir fólk með mismunandi menntun, þekkingu og reynslu. Þetta sýnir 
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hvernig nýsköpun getur ýtt undir velferð samfélaga og aukið atvinnumöguleika. Þetta 

er jákvæð þróun og þá sérstaklega fyrir bæjarfélög út á landsbyggðinni. Fólk úr 

smábæjum sem vilja mennta sig þurfa oft að elta störfin í stórborgina en þarna opnast 

möguleiki fyrir menntað fólk til dæmis í líftækni, verkefnastjórnun, markaðsfræðum, 

stjórnun og fleira til þess að starfa nær heimabæ sínum. 

 

Höfundur skilgreindi og nýtti sér ýmis markaðstæki og tól til að auka vitund sína á 

markaðssetningu og finna leiðir til að ná til markaðsins. Undirbúningur að 

markaðsvinnu er mikill og kom höfundi á óvart. Markaðsaðgerðir eru óteljandi og 

með stöðugri tækniframförum og þróun geta þær breyst frá degi til dags. 

Markaðssetning sem virkar á markaðinn einn daginn, virkar kannski ekki næsta dag. 

Markaðsfræðingar þurfa að vera á tánum og fylgjast vel með markaðnum, 

markhópnum og öllum þeim breytum sem þar koma inn. Höfundur telur að reynsla í 

markaðsmálum sé lykill að velgengni þar sem auðvelt er að setja upp aðgerðaráætlun, 

en að fara eftir henni og ná árangri getur verið allt annað mál. Markaðssetning eftir 

löndum, borgum, stéttum og þjóðfélögum er mismunandi. Aðilinn sem gerir 

kynningaráætlun þarf að þekkja markhópinn eins og bakhöndina á sér. Vera tilbúinn 

að bregðast við óvæntum atburðum og umfram allt hafa skýra stefnu.  

Ein og fyrr kom fram eru hugmyndir á lofti um nýja vörur frá Codland. Kollagen í 

duftformi með mismunandi bragðtegundum. Þegar litið er til markaðssetningar á 

vörunni er hægt að tengja hana einnig við talsmann Öldu sem stungið var upp á við 

gerð aðgerðaráætlunar í ritgerðinni. Þessi vara mun þó að öllum líkindum vera ódýrari 

miðað við skammtastærð og þar með hægt að ná til stærri markaðshóps. Höfundur 

leggur til að umbúðir vörunnar verði 5-10 gramma skammtar í litlum 

umhverfisvænum pokum. Fólk getur þá kippt með sér nokkrum pokum í vinnuna, 

skólann, ræktina og fleira í stað þess að þurfa að taka stórann dúnk með sér. Til er 

kollagen í dúnkum en ekki er hægt að fá á Íslandi kollagen í minni umbúðum sem 

auðvelt er að grípa með sér. Það myndi til dæmis aðgreina vöruna frá vörum 

samkeppnisaðila. Þótt fyrirtækið stefni á að herja á íslenskan markað þá læðist sú 

hugsun að þeim um mögulegan útflutning. Varan er nú þegar komin til sölu í 

Danmörku en var stoppuð í tollinum í Kóreu vegna virkni lífrænu efnanna og vinnur 

fyrritækið að því að koma því í gegnum tollinn (Davíð Tómas Davíðsson, 2018). 
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Megin niðurstöður höfundar sýna að með því að leggja meira áherslu á 

markaðssóknina hefur fyrirtækið kost á því að ná til fleiri viðskiptavina.  

Niðurstöður leiddu í ljós að markaðsaðgerðir til að koma vörunni á framfæri hafa 

verið takmarkaðar. Fyrirtækið hefur þó fengið góðar umfjallanir sem er mjög 

verðmætt við kynningu á vörunni. Höfundur telur að sóknarfæri séu til að gera enn 

betur. Mikil heilsuvakning hefur verið í íslensku samfélagi á síðustu árum og 

markaðurinn fyrir heilsuvörur hefur stækkað. Hægt er að bæta markaðssetningu á 

vörunni töluvert með markvissum og skýrum skilaboðum til markaðsins. Aðgreina 

þarf vöruna betur og koma eiginleikum hennar fram á áberandi hátt. Aðgerðaráætlun 

sem höfundur setti fram er tillaga að aðgerðum til að auka sýnileika vörunnar og ná til 

markhópsins. Þó varan gæti komið til góðs fyrir alla sem farnir eru að finna fyrir 

öldrunareinkennum á húð sinni og með verki í liðum þá vildi höfundur þrengja 

markhópinn niður í konur á aldrinum 35-55 ára. Tilgangur þess var að setja saman 

markaðsáætlun sem einbeitti sér að því að ná til þessa hóps. Mismunandi leiðir eru 

notaðar til að ná til fólks á þrítugsaldri og sjötugsaldri. Því er nauðsynlegt að greina 

hópinn enn frekar niður áður en hafið er starfa við markaðsaðgerðir. Í ritgerðinni 

styðst höfundur við ýmsar markaðsgreiningar sem leiða hann að niðurstöðu 

aðgerðaráætlunar. 

 

Hægt er að bæta verulega í markaðssókn á Öldu og auka þannig sölu hennar og 

sýnileika. Það er því það mat höfundar að ef rétt er farið að og fjárfest er í markvissu 

markaðsstarfi gæti varan aukið markaðshlutdeild sína töluvert. 
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Viðaukar 

 

Viðauki 1. Viðmælandi: Davíð Tómas Davíðsson 

framkvæmdastjóra þróunarsviðs Codland 

Hver eru helstu eiginleikar Öldu? 

 

Hvernig kom hugmyndin að drykknum? 

 

Hvernig hefur markaðsstarf vörunnar farið fram hingað til? 

 

Hver er markhópur Öldu? 

 

Eruði byrjaðir að vinna að öðrum vörum úr kollageni? 

 

Hver er framleiðslugeta fyrirtækisins á Öldu drykknum? 

 

Hver er framleiðslugeta fyrirtækisins á Öldu drykknum t.d. miðað við á ári? 

Hvað eruði búnir að selja mikið af drykknum á ári hverju frá komu hans?  

  

Hafið þið tekið eftir að viðskiptavinir sýni tryggð við vöruna? og finni mun á sér 

vegna virkni kollagensins? 

 

 Hvernig er framsleiðslan frá grunni í stuttu máli? Kemur þorskurinn beint af sjónum í 

vinnslu? er hann frystur einhvern tímann í ferlinu eða unninn ferskur? 

  

Hvert er geymsluþol vörunnar? 

 

Hvað teljiði að það þurfi að innbyrða mikið magn daglega og hve lengi til að sjá 

árangur? 

 

Hvaða dreifileiðir notið þið? 

 

Eru einhverjar rannsóknir sem þið styðjist við til að sýna fram á virkni efnisins?: 

 

Stefnið þið á að framkvæmda slíkar rannsóknir? 

 

Hvernig hefur markaðsstarf vörunnar farið fram hingað til? 

 

Hver er markhópur Öldu? 
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Viðauki 2. Viðmælandi: Erla Ósk Pétursdóttir fyrrum 

framkvæmdastjóri Codland 

Hvernig kom til þess að Codland einbeitti sér fyrst að kollagen framleiðslu? 

 

Hvar látið þið vinna kollagenið? 

 

Hvaða áhrif hafði rannsóknarstyrkurinn sem Nordic Innovation veitti Codland á starf 

fyrirtækisins? 

 

Hvers vegna ætti fólk að velja kollagen ú fiski í stað nautgripa? 

 

Viðauki 3. Viðmælandi: Alexandra Tómasdóttir, 

markaðsstjóri Private Travel Iceland 

 

Hefurðu heyrt um kollagen drykkinn Öldu? 

 

Hvernig myndirðu kjósa að auðgreina heilsuvöru á við Öldu í markaðsstarfi? 

 

Hver telurðu markhópinn vera fyrir slíka vöru? 

 

Hvernig telurðu að best sé að ná til markhópsins? 

 

Hefurðu reynslu af því að notast við talsmann við markaðssetningu vöru? Og hvernig 

fór þá sú aðgerð fram?  

 

Hvaða kosti og galla telurðu við að nota talsmenn í markaðssetningu? 

 


