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Útdráttur
Markmið þessa verkefnis er að fjalla um markmið fyrirtækja með kostun og hvernig
árangur tengdur kostunarstarfsemi er mældur. Fjallað er um hugtakið ásamt tengingu
þess við viðburði og hvernig fyrirtæki hagnýta sér starfsemina. Hér eru einnig
skoðaðar þær hliðar sem mælt er með við val á viðburði til að kosta, ásamt því sem
ætti að hafa í huga.
Fjallað er um rannsókn sem höfundur framkvæmdi vorið 2010 með tveimur
rannsóknaraðferðum. Annars vegar eigindlegar rannsóknaraðferðir sem voru notaðar
til að afla upplýsinga um markmið Símans, Landsbankans og Ölgerðarinnar með
kostun á efstu deildum karla og kvenna í knattspyrnu, árangur tengdum
kostunarstarfseminni og hvernig hann var mældur. Hins vegar var stuðst við
megindlegar

rannsóknaraðferðir

til

að

rannsaka

viðhorf

fólks

gagnvart

kostunarstarfsemi í íþróttum. Þar voru svarendur beðnir um að segja til um hversu
sammála eða ósammála þeir væru sjö fullyrðingum tengdum kostunarstarfsemi í
íþróttum. Markmið Símans með kostuninni voru að bæta ímynd fyrirtækisins, tengjast
íslenskri knattspyrnu, styrkja íslenska knattspyrnu, auka vitund neytenda um
vörumerkið, auka sýnileika deildanna og skapa viðskiptavild. Landsbankadeildin var
ímyndunarherferð fyrir Landsbankann og átti hún að vera vettvangur til að styrkja
íslenskt íþróttalíf og var tækifæri til að efla tengsl við viðskiptavini. Ölgerðin vildu
auka sölu á Pepsi með kostuninni ásamt því að tengja það við íslenska knattspyrnu og
þannig auka vitund neytenda um vörumerkið til að skapa vörumerkjavirði. Síminn og
Landsbankinn studdust við vitundarkannanir við mælingu á árangri tengdum
kostuninni. Landsbankinn mældi einnig ímyndunaráhrifin en Pepsi notaðist við
markaðshlutdeild sem mælikvarða.
Könnunin sem var framkvæmd með þægindaúrtaki, leiddi í ljós að viðhorf
fólks gagnvart kostunarstarfsemi í íþróttum er jákvætt. Svarendur töldu að fyrirtæki
öðlist betri ímynd, sýni að þau séu samfélagslega ábyrg og að þau séu að gera
góðverk. Meðal svarenda töldu 44% þeirra sig hafa þekkingu á núverandi
kostunaraðila efstu deilda karla og kvenna í knattspyrnu en 39,1% á kostunaraðilanum
á undan núverandi, en 15% töldu sig hafa þekkingu á kostunaraðilanum á undan
núverandi og seinasta kostunaraðila.
-1 -

Formáli
Ritgerð þessi er til B.Sc. prófs í viðskiptafræði við Háskóla Íslands og er tilgangur
hennar að varpa ljósi á hver markmið fyrirtækja eru með kostun, hver árangurinn er af
henni og hvernig hann er mældur. Vegna aukinnar notkunar kostana í tengslum við
viðburði á íslenskum markaði vaknaði áhugi höfundar á efninu og var ráðist í að
rannsaka starfsemina í samanburði við þrjú íslensk fyrirtæki sem kostað hafa efstu
deildir karla og kvenna í knattspyrnu frá árinu 1998.
Leiðbeinanda mínum, Þórði Sverrissyni, vil ég þakka fyrir mikinn stuðning og
gott viðmót á meðan vinnu stóð. Einnig vil ég þakka föður mínum Rúnari Sigurðssyni
og Brynjólfi Æ. Sævarssyni fyrir yfirlestur.

-2 -

Efnisyfirlit
1

Stefna fyrirtækja varðandi samfélagslega ábyrgð .................................................. 5

2

Kostun.......................................................................................................................... 6

2.1

Markmið fyrirtækja með kostun ......................................................................... 11

2.2

Mæling á árangri kostunar .................................................................................. 15

2.3

Mæling á arðsemi kostunar ................................................................................. 17

3

Vörumerkjavirði ....................................................................................................... 18

3.1

Viðskiptavina-grundað vörumerkjavirði ............................................................. 20

3.1.1

Vörumerkjavitund ........................................................................................ 21

3.1.2

Ímynd ........................................................................................................... 21

4

Kostunaraðilar efstu deildar karla og kvenna í knattspyrnu á Íslandi ............... 22

4.1

Landssímadeildin (Símadeildin) ......................................................................... 23

4.2

Landsbankadeildin .............................................................................................. 23

4.3

Pepsi-deildin........................................................................................................ 24

4.4

Samstarf KSÍ og Sport Five ................................................................................ 24

5

Eru kostunaraðilar að ná settum markmiðum? .................................................... 26

5.1

Aðferðir og hönnun rannsóknar .......................................................................... 26

5.2

Greining gagna og úrvinnsla ............................................................................... 28

5.3

Niðurstöður ......................................................................................................... 28

5.3.1

Niðurstöður úr eigindlegum rannsóknum .................................................... 28

5.3.2

Niðurstöður úr megindlegum rannsóknum .................................................. 31

5.3.3

Ályktanir og tillögur .................................................................................... 39

6

Lokaorð ..................................................................................................................... 42

7

Heimildaskrá ............................................................................................................. 43

-3 -

Inngangur
Flestir íþróttaviðburðir hér á landi eru með kostunaraðila sem eignar sér nafnið á
viðburðinum. Sem dæmi má nefna N1 deildina í handbolta, Iceland Express deildina í
körfubolta og Pepsi-deildina í knattspyrnu. Efsta deild karla í knattspyrnu hefur verið
með kostunaraðila frá árinu 1992 þegar Samskipadeildin var og hét.
Fyrirtæki hafa mismunandi markmið með slíkri kostunarstarfsemi og vaknaði
áhugi nemanda á að rannsaka með hvaða markmiðum Landssíminn (síðar Síminn),
Landsbankinn og Ölgerðin kostuðu efstu deildir karla og kvenna í knattspyrnu.
Árangurinn af starfseminni var einnig rannsakaður sem og með hvaða aðferðum hann
var mældur.
Stuðst var við bæði eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir. Viðtöl
voru tekin við aðila frá fyrirtækjunum þremur sem áttu í hlut að ákvörðun
fyrirtækisins að gerast kostunaraðili deildanna, ásamt því að koma nálægt starfseminni
á meðan henni stóð. Könnun var gerð til að rannsaka viðhorf fólks gagnvart slíkri
kostunarstarfsemi í íþróttum og þekkingu þeirra á undanförnum þrem kostunaraðilum
deildanna.
Ritgerðinni er skipt niður í fimm meginkafla. Fyrsti kaflinn er fræðilegur og
fjallar um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja og hvernig kostunarstarfsemi er hluti af
henni. Annar kafli er einnig fræðilegur þar sem gerð er grein fyrir helstu hugtökum og
kenningum varðandi kostunarstarfsemi og helstu markmiðum fyrirækja með
starfseminni. Einnig er fjallað um tvær helstu aðferðir sem notaðar eru til að mæla
árangur af kostun. Fjallað er um vörumerkjavirði í þriðja kafla og hvernig það er
uppbyggt í hugum neytenda. Farið er yfir undanfarna kostunaraðila efstu deilda karla
og kvenna í fjórða kafla ásamt því hvernig starfseminni var háttað. Fimmti kafli gerir
grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og skiptist niður í þrjá hluta. Fyrst er gerð
grein fyrir aðferðum og hönnun rannsóknarinnar. Síðan eru gögnin greind og loks
birtar niðurstöður. Niðurstöðum er skipt niður í þrjá kafla. Fyrst er sagt frá
niðurstöðum úr eigindlegri rannsókn, síðan megindlegri rannsókn og loks farið fyrir
ályktanir og tillögur.
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1 Stefna fyrirtækja varðandi samfélagslega ábyrgð
Útflutningaráð Íslands (e.d.) skilgreinir samfélagslega ábyrgð fyrirtækja (corporate
social responsibility) þannig að hún feli í sér viðleitni fyrirtækja til þess að axla
ábyrgð á framgangi góðs siðferðis í viðskiptum ásamt efnahagslegri og sjálfbærri
framþróun. Þetta þýðir að fyrirtæki innleiða samfélagsleg, umhverfisleg og siðferðileg
gildi í rekstur og stefnumótun fyrirtækisins. Fyrirtæki reyna þannig að taka þátt í
uppbyggingu samfélagsins og tryggja virðingu fyrir umhverfinu í gegnum sinn
daglega rekstur og auka þar með traust og orðstír sinn. Evrópusambandið hefur m.a.
ályktað að eitt af mikilvægustu stefnumálum hvað varðar samfélagslega ábyrgð
fyrirtækja sé að skoða innleiðingu og stuðning við lítil og meðalstór fyrirtæki en ekki
aðeins risastórar alþjóðlegar samsteypur. Samfélagsleg ábyrgð er talin vera mikilvægt
tæki sem bætir samkeppnishæfni fyrirtækja og veitir aukin tækifæri til nýsköpunar og
þróunar ásamt því að viðhalda viðskiptasamböndum og auka ánægju starfsmanna.
Áhugi fjárfesta fer einnig sífellt vaxandi á fyrirtækjum sem eru sjálfbær og
samfélagslega ábyrg. Á síðustu árum hafa þúsundir fyrirtækja víða um heim tekið í
síauknum mæli tillit til samfélagslega ábyrgð fyrirtækja í stefnumörkun sinni og
skipulagi. Alþjóðastofnanir á borð við Sameinuðu þjóðirnar og OECD, hafa með
virkum hætti hvatt fyrirtæki til þess og þá hafa stjórnvöld í mörgum löndum, jafnt í
Evrópu sem og annars staðar, stuðlað að því að fyrirtæki axli samfélagsábyrgð sína
(Eþikos, e.d.). Í samtímanum er vaxandi fylgi við þá skoðun að fyrirtækjum beri að
leggja umtalsvert af mörkum til sjálfbærrar þróunar efnahagslífsins og samfélagsins í
heild á breiðum forsendum, jafnframt því sem viðurkennt er að þetta sé ein af
forsendum alþjóðavæðingar (Samtök atvinnulífsins, 2004).
Fyrirtæki hafa í síauknum mæli sýnt fram á samfélagslega ábyrgð í gegnum
kostunarstarfsemi. Sérstaklega þar sem kostun á viðburði tengdum einhverjum
ákveðnum málstað getur bætt viðhorf aðsækjanda gagnvart kostunaraðilanum og gildi
fyrirtækisins öðlast frekari sýnileika. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þegar fyrirtæki
eru samfélagslega ábyrg, öðlast þau jákvæðari ímynd. Aðsækjendur viðburðar sem
hafa kostunaraðila öðlast ekki bara frekari vitund um samfélagslega ábyrgð
kostunaraðilans heldur muna þeir einnig sýna honum meiri hollustu og tryggð. Þegar
kostunaraðilinn er áberandi, munu áhrifin verða meiri á aðsækjendur en það er gert
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með auglýsingum, kynningargögnum, vörum og sölumönnum sem koma fram fyrir
kostunaraðilann (Lacey, 2009).
Sem hluti af heildarstefnu fyrirtækja, er markaðsstefna (marketing strategy),
skráð áætlun sem sameinar aðferðir varðandi vöruþróun (product development), vali á
vegsauka (promotion), vali dreifileiða (distribution) og verðlagningu (pricing). Einnig
eru markmiðin með stefnunni skilgreind og hvernig þeim er ætlað að nást innan
ákveðins tíma. Fyrirtæki ákveða með markaðsstefnu sinni hvaða markhóp (target
group) vörum þess eða þjónustu er ætlað, staðfærslu (positioning), samval
markaðsráða (marketing mix) og hvernig nýta á fjármuni og starfskraft á skilvirkan
hátt (Business Dictionary, e.d.). Mynd 1-1 sýnir samhengið, hvar kostun kemur til sem
hluti af heildarstefnu fyrirtækja (corporate strategy).

Mynd 1-1: Kostun sem hluti af heildarstefnu fyrirtækja.

2 Kostun
Kostun (sponsorship) er hugtakið sem notað er um það þegar fyrirtæki greiðir
skipulagsheild eða viðburði (oftast í tengslum við íþróttir, listir, afþreyingu eða
góðgerðarmál) fyrir að fá að nýta sér þá markaðslegu möguleika sem tengjast honum,
eins og umfjöllun og ímynd (Ukman, 2008: Keller, Apéria & Georgson, 2008).
Kostunaraðilar tryggja sér réttindi sem geta verið margvísleg. Sem dæmi má nefna
nafnréttindi að viðburðum, auglýsingatími í sjónvarpi, tækifæri í smásölu og
gestamóttaka (Ferrand, Torrigiani & Povill, 2007: Mullin, Hardy & Sutton, 2007:
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Ukman, 2008). Þess skal getið að til einföldunar fjallar þessi ritgerð um kostanir
tengdum viðburðum.
Þegar fyrirtæki byrjuðu að stunda kostunarstarfsemi litu þeir fyrst á hana sem
vettvang þar sem væri hægt að nálgast neytendur á persónulegri og afslappaðari máta
en á hinum hefðbunda troðna auglýsingamarkaði (Ferrand, Torrigiani & Povill, 2007).
En þrátt fyrir að það sé hægt að rekja upphaf slíka markaðsstarfsemi til mannúðar
starfsemi fyrir rúmri öld síðan, telja margir að stórir viðburðir eins og sumar
Ólympíuleikarnir 1984 og Live Aid tónleikarnir hafi fyrst vakið virkilegan áhuga
fyrirtækja á kostun (Keller, Apéria & Gerogsson, 2008). Ívar Gestsson (2005) fjallar
þó um að heimildir ná allt aftur til ársins 1898 en þá kostaði vörumerkið Bovril
knattspyrnulið Nottingham Forest. Rakvélaframleiðandinn Gillette byrjaði að kosta
hafnarbolta árið 1910 og Coke hóf kostanir á Ólympíuleikum árið 1928.
Samkvæmt The International Events Group, óx kostunarstarfsemi um samtals
€16,8 milljarða á heimsvísu árið 2001 og €34,2 milljarða árið 2006 (Keller, Apéria &
Georgson, 2008). Aðalástæðurnar fyrir þessari öru þróun kostana samkvæmt
Meenaghan (1991a) eru bönn við auglýsingum frá tóbaks- og áfengisframleiðendum,
stighækkandi kostnaður auglýsinga, góður árangur kostana, ný tækifæri vegna aukins
frítíma fólks, betri fjölmiðlaumfjöllun um kostaða viðburði og vakning um þá
óhagkvæmni

sem

er

tengd

hefðbundnu

miðlunum.

Sígarettu-,

bjór-

og

bílaframleiðendur voru áberandi í kostun á íþróttaviðburðum áður fyrr en núna má sjá
fyrirtæki úr mun fleiri geirum kosta margskonar viðburði (Keller, Apéria & Georgson,
2008).
Kostunarstarfsemi er mun samþættaðri en önnur kynningarstarfsemi og
inniheldur gjarnan mismunandi samval markaðsráða (marketing mix) (Mullin, Hardy
& Sutton, 2007). Hugtakið samval markaðsráða er eitt af lykilhugtökum
markaðsfræðinnar og fjallar um þau tól sem markaðsmaðurinn notar til að framkalla
þau viðbrögð sem hann óskar eftir frá markhópnum (target group). Hugtakið
inniheldur öll þau brögð sem fyrirtæki nota til að hafa áhrif á eftirspurn eftir vöru og
eru vara (product), verð (price), vettangur (place) og vegsauki (promotion) (Kotler,
Wong, Saunders & Armstrong, 2008).
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Vara (product)

Verð
ð (price)

Vegsauki (promotion)

Vettvangur (place)

•FFjölbreytileiki
•G
Gæði
•H
Hönnun
•EEiginleikar
•N
Nafn vörumerkis
•P
Pökkun
•Þ
Þjónusta
•TTrygging

•Listaverð
•Afslláttur
•Skö
ömmtun
•Greeiðsluferli
•Reikkningsviðskipti

•Auglýssingastarfsemi
•Kynnin
ngarstarfsemi
•Sölustaarfsemi
•Sýnileiiki

•Boðleið
•Umfang
•Flokkun
•Staðsetning
•Birgðir
•Flutningu
ur

Myn
nd 2-1: Samval markaðsráða

Almannnatengsl (ppublic relatioons) hafa eiinnig stunduum verið neefnd til sögu
unnar
sem
m fimmti þátturinn (Mullin, Hardy & Sutton, 2007). Þ
Þau eru ásamt
á
augglýsingastarrfseminni hönnuð meðð það í hugaa að kynna eða verja íímynd fyrirrtækis
eðaa einstakar vörur þess. Auglýsingastarfsemin
n vísir til óppersónulegra samskiptaa eins
og fréttatilkynnninga, viðttala í fjölm
miðlum, blaðamannafunndi, fréttabbréfa, ljósm
mynda,
stuuttmynda ogg upptaka. Einnig
E
má fllokka ársský
ýrslur, fjárssöfnun og m
markaðsherfferðir,
sérrstaka viðbuurði á vegum
m fyrirækissins og sam
mband fyrirttækisins viðð hagsmunaaaðila
unddir almannaatengsl (Keeller, Apériia & Georg
gson, 2008). Það er þþó algengara að
alm
mannatengsll séu skilgrreind sem hluti
h
af sam
mvali kynnningarráða ((promotion mix)
fyrrirtækja ogg í þessari ritgerð verður miðað við þá
þ skilgreiiningu. Sam
mvali
kynnningarráðaa er skipt niður í auuglýsingar (advertisingg), sölumennnsku (perrsonal
sellling), söluaauka (sales promotionns) og alm
mannatengsl (public relations) (K
Kotler,
Woong, Saundeers & Armsttrong, 20088).

-8 -

Samval
kynningarráða

Auglýsingar

Sölumennska

Söluaukar

Almannatengsl

Kostun

Mynd 2-2: Samval kynningarráða (með kostun)

Kostun er stundum nefnd til sögunnar sem fimmti kynningarráðurinn (Mullin,
Hardy & Sutton, 2007) en sumir vilja frekar telja kostun til auglýsinga. Kostun er þó
frábrugðin þeim að ýmsu leiti. Kostun getur farið í gegnum hina og þessa miðla eins
og sjónvarp og útvarp, en er þrátt fyrir það ekki auglýsing. Auglýsingar eru bein
kynning á fyrirtæki eða vörum þess á einhverju ákveðnu svæði eða útsendingartíma
sem er keypt enöngu í þeim tilgangi. Kostun býður uppá ýmsa kosti sem auglýsingar
vantar, eins og aðsækjendur viðburða sem og tækifæri til að skemmta viðskiptavinum
á vettvangi kostuninnar (IEG, 2008). Það hefur því aldrei verið staðfest hvar skal
staðsetja kostun í samvali kynningarráða fyrirtækja en sem samskipta tól ætti kostun
að vera hluti af markaðsherferðum fyrirtækja til þess að skila sem bestum árangri (Fill,
2006). Fyrirtæki nútímans gera sér grein fyrir að stjórnun almannatengsla er mjög
mikilvæg þegar herðir að á markaði ásamt því að þau þurfa að efla og bæta
almannatengslin samhliða markaðsherferðum (Keller, Apéria & Georgson, 2008).
Þróun á árangursríkri kostunarstarfsemi felur í sér að velja réttu viðburðina til
að kosta, ákveða ákjósanlegan sýnileika viðburðarins og mæla áhrif kostunarinnar á
vörumerkjavirðið. Þar sem miklir peningar eru í húfi eru fyrirtæki farin að nálgast
starfsemina af meiri fagmennsku og fágun og eru til viðmiðunarreglur um hvernig
fyrirtæki ættu að velja viðburði til að kosta (Keller, Apéria & Georgson, 2008). Schulz
(2000) talar um að fyrir hverja krónu sem fyrirtæki setja í kostun þurfi þar að setja
a.m.k. tvöfalda þá upphæð í aðra kynningarstarfsemi eins og auglýsingar og það sé
lykillinn að því að kostunarfjármunir fari ekki í vaskinn. Í grundvallaratriðum verða
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markmið og stefnumótun fyrirtækisins að vera í takt við viðburðinn og því verða
aðsækjendur viðburðarins einnig að vera hluti af markhóp fyrirtækisins. Ennfremur
verður viðburðurinn að hafa fullnægjandi sýnileika, búa yfir æskilegri ímynd og getað
framkallað æskileg áhrif á þann markhóp. Aðal áhyggjuefnið er hvort neytendur
tileinki sér jákvæða ímynd af fyrirtækinu fyrir þátttöku sína í samstarfinu við
viðburðinn. Hinn fullkomna viðburð til að kosta er hægt að skilgreina þannig að
aðsækjendur hans eru einnig hluti af markhópi kostunaraðilans, hann gefur af sér
jákvæða athygli, er sérstakur en ekki þegar með mikið af kostunaraðilum og
endurspeglar eða styrkir vörumerkið eða fyrirtækið sem heild (Keller, Apéria &
Georgson, 2008).
Porter (2008) fjallar um samspil samfélagslegra og viðskiptatengdra ávinninga
fyrirtækja með kostun og öðrum aðgerðum. Flestir útgjaldaliðir fyrirtækja skapa
fjárhagslegan ávinning, á meðan góðgerðar- eða mannúðarstarfsemi sem tengist ekki
fyrirtækinu sjálfu skapar aðeins samfélagslegan ávinning. Þar sem útgjaldaliðir
fyrirtækja skapa bæði samfélags- og fjárhagslegan ávinning, næst sá ávinningur sem
er hagstæður fyrir fyrirtækið sjálft og hagsmunaaðila þess, og sem sýnir að fyrirtækið
sé samfélagslega ábyrgt. Mynd 1-2 af líkani Porters, sýnir hvernig samspil þessara
ávinninga getur átt sér stað, en með mismunandi áherslum. Ef fyrirtæki velur kost eitt
(græna línan), leggur það meiri áherslu á mannúðar- eða góðgerðarstarfsemi, sem
veitir því samfélagslegan ávinning en minni fjárhagslegan ávinning. Ef fyrirtæki velur
kost tvö (rauða línan), leggur það meiri áherslu á viðskipta hliðina, sem veitir því
fjárhagslegan ávinning en minni samfélagslegan ávinning.
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Mynd 2-3: Líkan Porters - Samblanda samfélags- og fjárhagslegs ávinnings með kostun.

Fill (2006) nefnir fjögur tækifæri sem kostun getur veitt fyrirtækjum. Í fyrsta
lagi minnir hún á eða lætur vita af vörumerkinu meðal aðsækjenda viðburðarins sem
verða þar fyrir óbeinum áhrifum þess. Í öðru lagi gefur hún til kynna að það séu tengsl
á milli kostanaraðilans og þess sem hlýtur kostunina, þ.e. viðburðarins, og að tengslin
séu öllum til framdráttar. Í þriðja lagi leyfir það viðskiptavinum/aðalmarkhóp að
skynja kostandann óbeint í gegnum þriðja aðila og þannig varpa frá sér öllum
neikvæðu þáttunum sem geta tengst söluráðum eins og auglýsingum og beinni
sölumennsku. Í fjórða lagi veitir kostun fyrirtækinu tækifæri til að blanda saman
mörgum aðferðum inn í söluráða og nota fjármagn/auðlindir á skynsaman og
árangursríkan hátt.

2.1

Markmið fyrirtækja með kostun

Fyrirtæki sækjast gjarnan eftir mörgum markmiðum í einu þegar farið er út í kostun
þar sem starfsemin er hæf til þess með samþættuðum aðgerðum (Meenaghan, 2001b).
Kostun viðburða gefur fyrirtækjum tækifæri að eiga samskipti við neytendur á
öðruvísi hátt. Með því að verða hluti af sérstöku og persónulegu augnabliki í lífi
neytandans, geta fyrirtæki sem kosta viðburðinn styrkt samband sitt við sinn markhóp
(Keller, Apéria & Georgson, 2008). Kostun virkar best þegar hún er hluti af
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samhæfðum markaðssamskiptum og fyrirtæki nota ekki bara kostun í stað auglýsinga,
almannatengsla eða söluhvata heldur eru kostir kostunar talsvert öðruvísi og er notast
við fjölbreytt samval kynningarráða í henni (Ukman, 2008). Friðrik Eysteinsson
(2001) talar um að:
„Markmið auglýsenda með kostun ætti að vera að skapa vitund fyrir
vörumerki sitt meðal markhópsins og styrkja eða bæta ímynd þess (með
öðrum orðum að efla vörumerkið í hugum neytanda). Til þess að svo
megi verða þarf fyrst að tryggja að markhópurinn tengi vörumerkið
viðburðinum sem verið er að kosta (íþróttir, list, þáttur o.s.frv.) en síðan
þarf ímynd hans að yfirfærast yfir á merkið. Á endanum þarf svo
kostunin að skila meiri tekjum en til var kostað“.
Þróun á árangursríkri kostunarstarfsemi felur í sér að velja réttu viðburðina svo
æskilegur sýnileiki vörumerkisins náist

í gegnum viðburðinn og þar af leiðandi

styrkir vörumerkjavirðið (brand equity) (Keller, Apéria & Georgson, 2008). Fyrst þarf
að skilgreina vettvanginn (íþróttir, menning og listir, menntamál, líknarmál o.fl.) þar
sem kostunin á að fara fram og eiginleika hans. Síðan þarf að meta vinsældir
viðburðar sem valinn er og stefnu hans. Einnig þarf að huga að samfélags-, markaðsog fjárhagslegu umhverfi viðburðarins ásamt samkeppninni (Copernicus, 2006). Þar
sem miklir peningar eru í húfi og mikill fjöldi viðburða sem hægt er að velja á milli
eru fyrirtæki farin að nálgast starfsemina af meiri fagmennsku og fágun. Einnig eru
þau meðvitaðari um hugsanlegan árangur með kostun á viðburðinum og hvernig
kostuninni er háttað (Keller, Apéria & Georgson, 2008). Helstu markmið fyrirtækja
með kostun er að:
Tengja sig við ákveðinn markhóp eða lífsstíl
Fyrirtæki geta tengt vörumerki sín við ákveðna viðburði sem eru vinsælir meðal
ákveðins markhóps eða almennt stórum hóp neytanda. Hægt er að sækjast eftir
viðskiptavinum eftir svæðum, lýðfræðilegum eða andlegum ástæðum sem og
hegðunarferlum gagnvart viðburðum. Ákvörðun um að kosta viðburð getur verið tekin
útfrá hegðunarmynstri aðsækjanda og notkun þeirra á ákveðnum vörum eða
vörumerkjum (Keller, Apéria & Georgson, 2008). Ein af ástæðum Símans þegar þeir
óskuðust eftir að gerast kostunaraðili efstu deildar karla og kvenna í knattspyrnu var
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sú að þeir vildu tengjast einhverju jákvæðu, vinsælu og heilsutengdu (Jóhann Sveinn
Friðleifsson, munnleg heimild 26. febrúar 2010).
Auka vitund neytenda um fyrirtækið og vöruna
Kostun á viðburði getur haldið uppi sýnileika vörumerkis og vitneskju neytenda um
það, og er það nauðsynlegt til að byggja upp góðan orðstír og þekkjanleika. Vandlegt
val á viðburði til að kosta getur leitt til aukins kunnugleika og þar af leiðandi vitund
neytenda um vörumerkið. Sem dæmi má nefna bílaframleiðendur sem kosta stór og
vinsæl golfmót. Þar eru bílar þeirra í verðlaun og reglulega sýndir í beinni útsendingu
frá mótunum (Keller, Apéria & Georgson, 2008). Óþekkt vörumerki á lítinn
möguleika (Aaker, 1991). Ef neytandi veit ekki af matvöruversluninni á horninu, þá
hefur vörumerki hennar enga vitund hjá honum. Þetta er ástæðan fyrir að
vörumerkjavitund (brand awareness) er almennt fyrsta skrefið í að þróa
vörumerkjavirði (brand equity). Vörumerkjavitund ásamt ímynd vörumerkisins (brand
image) eru tveir mikilvægustu þættirnir í sköpun vörumerkjavirðis. Þó er ómögulegt
að þróa ímynd vörumerkis ef vitundin er engin um vöruna. Kostunaraðilar greiða fyrir
að láta tengja sig við íþróttamenn, íþróttalið, viðburði og deildir í þeirri von að
fylgjendur þeirra muni öðlast betri ímynd af fyrirtækinu. Slík ímyndarfærsla getur
ekki átt sér stað ef vitundin er engin meðal markhópsins um að fyrirtækið sé
kostunaraðili (Mullin, Hardy & Sutton, 2007).
Búa til eða styrkja skilning neytenda á tengingu vörumerkis við ákveðinn
viðburð
Ýmsir viðburðir hafa tengingar sem hjálpa til að búa til eða styrkja samband á milli
viðburðar og vörumerkis. Sem dæmi hefur klukkuframleiðandinn Seiko verið opinber
styrktaraðili Ólympíuleikana í áraraðir og séð um alla tímatöku og sést vörumerki
þeirra í beinum sjónvarps útsendingum (Keller, Apéria & Georgson, 2008). Ein af
ástæðum Ölgerðarinnar (Pepsi) um að gerast kostunaraðilar efstu deildar karla og
kvenna í knattspyrnu var að þeir vildu búa til „fótboltadrykk“ á Íslandi þar sem Pepsi
hafði áralanga tengingu við knattspyrnu á heimsvísu (Óli Rúnar Jónsson, munnleg
heimild, 5. mars 2010).
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Bæta ímynd
Litið er á kostun sem sölumennsku byggða á auglýsingum (soft-sell) og leið til þess
að bæta ímynd fyritækis með því að gera það viðkunnanlegt og mikils metið. Oftast er
vonast til að aðsækjendur viðburðar muni hampa fyrirtækinu fyrir kostunarstarfsemina
og velja frekar vörur þess heldur en samkeppnisaðilans (Keller, Apéria & Georgson,
2008). Ímyndin sem fyrirtæki reyna að skapa á að aðgreina það frá samkeppnisaðilum
og laða neytendur að vörum þess. Það tekur tíma að skapa réttu ímyndina og allar
aðgerðir fyrirtækisins þurfa að vera í samræmi við þá ímynd sem á að skapa (Kotler,
Wong, Saunders & Armstrong, 2008).
Sýna stuðning gagnvart samfélaginu eða góðu málefni
Stundum kallað viðskiptatengsl (cause-related marketing) og tengist slík kostun oft
einhverjum málefnum sem þarfnast fjárhagslegs stuðnings. Þetta er einnig hægt að
túlka sem góðgerðarstarfsemi (Keller, Apéria & Georgson, 2008). Sem dæmi má
nefna þegar Landsbankinn ákvað að styrkja 75 góð málefni um eina milljón hvert árið
2007 og var það stærsta einstaka úthlutun Menningarsjóðs Landsbankans sem gerð
hafði verið. Bankinn vildi ganga á undan með góðu fordæmi og styrkti því öll
málefnin 75 og vildi ekki gera upp á milli þeirra (Landsbankinn, 2007).
Skemmta viðskiptavinum eða umbuna starfsmönnum
Margir umsjónaraðilar viðburða eyða miklum peningum í gestrisni og aðra þjónustu
sem er aðeins í boði fyrir kostunaraðilann og viðskiptavini hans ásamt mikilvægum
gestum viðburðarins. Með því að hafa viðskiptavini í för með sér á viðburðinn með
ýmsum markmiðum skapast viðskiptavild og mikilvæg sambönd (Keller, Apéria &
Georgson,

2008).

Kostunaraðilar

þurfa

slíka

viðburði

til

að

skemmta

framtíðarviðskiptavinum sínum og til að halda í núverandi viðskiptavini og styrkja
tengslin við þá (Mullin, Hardy & Sutton, 2007). Síminn bauð mikilvægum
viðskiptavinum reglulega í höfuðstöðvar Símans og þaðan á leiki í Símadeildinni
(Jóhann Sveinn Friðleifsson, munnleg heimild, 26. febrúar 2010).
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Auka tryggð neytenda við vörumerkið
Verðmætasta eign fyrirtækis eru tryggir viðskiptavinir. Vöntun á áþreifanlegum
mismun á vörum hefur þá óhjákvæmilegu afleiðingu í för með sér að tilfinningaleg
rök eru mikilvægasti hvati viðskipta. Án þeirra er varan eða þjónustan alveg eins og
hver önnur vara eða þjónusta. Það er hægt að segja að árangursrík markaðsfærsla sé
ekki lengur tengd augunum heldur hjartanu. Tryggð er sköpuð af fyrirtækjum með því
að tengja vörur sínar og þjónustu við málefni, viðburði og skipulagsheildir sem eru
viðskiptavinum hugumleikin, hvort sem það er í gegnum íþróttir, afþreyingu, listir eða
góðargerðarmál (Ukman, 2008).
Að lokum má segja að þrátt fyrir mögulegan hag viðburðar að vera með
kostunaraðila, er árangur og velgegni viðburðarins ófyrirsjáanlegur og er ekki á
ábyrgð kostunaraðilans. Sumum finnst kostun óviðeigandi og að þrátt fyrir að margir
aðsækjendur muni hampa kostunaraðilanum fyrir að veita viðburðinum nauðsynlegt
fjármagn svo hann geti átt sér stað, finnst sumum það illa séð að viðburður sé
markaðssettur og auglýstur með eða í gegnum kostunaraðila (Keller, Apéria &
Georgson, 2008).

2.2 Mæling á árangri kostunar
Undanfarin ár hafa fyrirtæki lagt ríkari áherslu á mælingar á árangri af
kostunarstarfsemi sinni. Aukin áhersla á árangur af þessari starfsemi og eftirlit með
því í hvað peningarnir fara hraðaði fyrir þessari þróun (Mullin, Hardy & Sutton,
2007). Það er enn mjög langur vegur eftir í þeirri þróun og þrátt fyrir að fyrirtæki séu
farin að mæla árangur í meiri mæli en áður, láta flestir stjórnendur enn í dag innsæið
ráða þegar metinn er árangur af kostunarstarfsemi þar sem rannsóknir hafa sýnt að
fyrirtæki nota nánast ekkert af því fjármagni sem fer í kostunarstarfsemi til að mæla
annars vegar hversu viðeigandi kostun viðburðarins er og hins vegar að rannsaka hver
árangurinn er af kostunarstarfsemi á meðan viðburði stendur og eftir að honum er
lokið (Ukman, 2008). Mikilvægi þess að geta metið árangur af kostunarstarfsemi er
ótvírætt og er alltaf að aukast eftir því sem upphæðirnar hækka. Fyrirtæki eru farin að
stunda kostunarstarfsemi af meiri fagmennsku enda krafa stjórnenda og hluthafa um
sýnilegan árangur alltaf að verða meiri (Mullin, Hardy & Sutton, 2007). Fyrirtæki hafa
lært með tímanum hvaða aðferðir henta best til að mæla árangur og mörg þeirra eru
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með sínar eigin aðferðir sem henta þeirra starfsemi því kostunarstarfsemi getur verið
mjög fjölbreytt. Það er ekki ómögulegt að meta nákvæmlega árangurinn af
kostunarstarfsemi, þó það geti oft verið erfitt. Það er engin ein aðferð sem er algild
fyrir öll fyrirtæki þar sem það er nauðsynlegt að átta sig á því að mat og skilgreining á
árangri fer algjörlega eftir hver markmiðin eru með starfseminni (Ferrand, Torrigiani
& Povill, 2007).
Tvær aðferðir hafa verið notaðar til að mæla virkni kostunar. Annars vegar er
það með framboðsleiðinni (supply-side) sem byggir á því að meta verðmæti þeirrar
umfjöllunar sem vörumerkið fær í fjölmiðlum í tengslum við kostunina. Þessi aðferð
er gölluð að því leyti að hún segir ekkert um hvort einstaklingar í markhópnum urðu
fyrir einhverjum áhrifum vegna kostunarinnar, þ.e. hvort viðhorf þeirra eða atferli
breyttist. Hins vegar er það með eftirspurnarleiðinni (demand-side) sem byggir á því
að kanna meðal markhópsins hvort vörumerkjavitund hans breyttist og/eða hvort
ímynd vörumerkisins breyttist (Keller, Apéria & Georgson, 2008: Friðrik Eysteinsson,
2001). Þessi aðferð hefur verið notuð í flestum rannsóknum um virkni kostana þar
sem vitund hefur verið notuð sem óháða breytan (Walliser, 2003). Þriðja leið hefur
stundum verið nefnd til sögunnar en hún gengur út á mælingar á sölutölum (Ukman,
2008).
Framboðsleiðin
Reynt er að áætla tíma eða pláss sem vörumerkið fær til umfjöllunar í fjölmiðlum
tengt viðburðinum. Sem dæmi má nefna fjölda sekúndna sem vörumerkið birtist í
sjónvarpi eða hvernig vörumerkið birtist á útprentuðu efni tengt viðburðinum. Þessi
mæling á mögulegum áhrifum kostunarstarfseminnar er svo færð yfir í fjárhagslegt
virði með því að bera saman kostnað við sambærilegar auglýsingar. Þrátt fyrir að
framboðsleiðin gefi mælanlegar niðurstöður er hægt að draga gildi leiðarinnar í efa
þar sem hún segir ekkert um hvort einstaklingar í markhópnum urðu fyrir einhverjum
áhrifum vegna kostunarinnar. Auglýsandinn notar pláss og tíma í fjölmiðlum til að
miðla hnitmiðuðum skilboðum en umfjallanir í fjölmiðlum birta aðeins eða nefna
vörumerkið og skýra ekki endilega merkingu og þýðingu þess til markhópsins. Þó að
fræðimenn í almannatengslum haldi fram að jákvæð fréttaumfjöllun geti verið fimm
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til tíu sinnum virði auglýsingakostnaðarins, er sjaldgæft að kostun veiti vörumerki
slíkt virði.
Eftirspurnarleiðin
Reynt er að skilgreina áhrifin sem kostun viðburða hefur á vörumerkisvitund
neytenda. Þ.e. með eftirliti eða venjulegum könnunum er hægt að rannsaka getu
kostunar til að hafa áhrif á vörumerkjavitund, hegðun neytenda eða sölu. Áhorfendur
eða áhugamenn um viðburðinn (t.d. fótboltaáhugamenn) gætu fengið í hendur
spurningalista eftir viðburðinn með það markmiði að mæla þekkingu þeirra á
kostunaraðila viðburðarins sem og viðhorf þeirra og áform gagnvart kostunaraðilanum
(Keller, Apéria & Georgson, 2008).
Nauðsynlegt er að hafa nokkur atriði í huga við mælingar á áhrifum kostunar. Í
fyrsta lagi þarf að setja eitthvað ákveðið viðmið frá tímanum áður en ráðist var í
kostunarstarfsemi til þess að vita við hvað á að miða til samanburðar. Í öðru lagi verða
fyrirtæki að halda annarri markaðsstarfsemi stöðugri á meðan á kostun stendur. Ef
farið er út í margar markaðsaðgerðir á sama tíma er ómögulegt að segja til um hver
þeirra hefur hvaða áhrif. Í þriðja lagi er svo nauðsynlegt að mæla aðeins eitt markmið
í einu. Þrátt fyrir að fyrirtæki fari út í kostunarstarfsemi með fleiri en eitt markmið er
nauðsynlegt að ákveða hvaða markmið skiptir það mestu máli og einbeita sér að
mælingum á því (Ukman, 2008).

2.3 Mæling á arðsemi kostunar
Arðsemi (return on investment) er frammistöðu mæling sem notuð er til að meta
skilvirkni fjárfestingar eða til að bera saman við aðrar mismunandi fjárfestingar, þ.e.
það hlutfall kostnaðar við fjárfestingu miðað við gróða sem myndast við umskipti, svo
sem sölu eða ábendingar. Arðsemin gefur til kynna áunnið virði viðskipta fyrirtækis á
móti kostnaði við fjárfestinguna (Investopedia, e.d.). Ritgerð þessi fjallar um kostanir,
og því myndi í þessu tilfelli fjárfestingin vera kostun. Ekki er alltaf hægt að sýna fram
á fjárhagslegan gróða út frá kostun. Landsbankinn gat t.d. ekki sýnt fram á aukna sölu
út frá sinni kostunarstarfsemi þar sem hann var ekki með neysluvörur (Þórmundur
Jónatansson, munnleg heimild, 5. maí 2010). Formúlan sem notuð er við útreikning á
arðsemi sést á mynd 2-3.
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Mynd 2-4: Formúla - Útreikningur á arðsemi

Þrátt fyrir miklar fjárfestingar fyrirtækja í kostun á seinustu árum, eru fyrirtæki
ennþá ekki viss um hvort þessi kynningarleið sé í raun skilvirkari heldur en
hefðbundinn kynningarstarfsemi. En þar sem fyrirtæki nota kostanir í mun meiri mæli
en áður, má álykta að þau hafi einhvern ákveðin skilning á eða innsýn i hver arðsemin
verður af henni og hvaða áhrif hún hefur á vörumerkið og fyrirtækið sjálft
(Copernicus, 2006), enda ætti hin kostaði viðburður að ná til sama markhóps og
vörumerki fyrirtækisins (Friðrik Eysteinsson, 2001).

3 Vörumerkjavirði
Vörumerkjavirði (brand equity) einkennir öflugt vörumerki og eru þau jákvæðu áhrif
sem verða til þegar neytendur vita af tilveru og nafni vörumerkisins.
Vörumerkjavirðið er meira þegar neytendur sýna tryggð gagnvart vörumerkinu, vitund
er til staðar ásamt skynjun á gæðum þess og hafa sterkar tengingar til þess (Kotler,
Armstrong, Wong & Saunders, 2008). Hugtakið á sér tvær uppsprettur. Í fyrsta lagi
þarf vörumerkisvitund og kunnugleiki að vera til staðar. Í öðru lagi þarf vörumerkið
að hafa sterk, jákvæð og einstök hugrenningatengsl í hugum markhópsins, þ.e.
markhópurinn þarf að vita hvað vörumerkið stendur fyrir. Í sumum tilfellum er
vörumerkisvitund nóg til þess að framkalla æskileg viðbrögð neytenda. Sem dæmi má
nefna val neytenda á einu vörumerki framyfir annað vegna þekkingar þeirra á því. Í
flestum öðrum tilfellum hins vegar spilar styrkleiki vörumerkisins, eftirlæti og hinar
einstöku tengingar neytenda við vörumerkið mikilvægara hlutverk við myndun
mismunandi viðbragða sem mynda vörumerkiðavirðið. Ef neytendur meta vörumerki
jafn mikið og annað vörumerki í sama vöru- eða þjónustuflokki, þá munu viðbrögð
neytenda gagnvart markaðssetningu vörumerkisins ekki breytast frekar en það væri
verið að markaðssetja vörumerki sem væri ekki til eða ekki ennþá komið með nafn. Ef
vörumerkið skagar fram úr og hefur einstaka eiginleika í huga neytenda, þá munu
viðbrögðin breytast (Keller, Apéria & Georgson, 2008). Vörumerki er mikið meira en
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bara nafn og tákn. Það spilar lykilhlutverk í sambandinu á milli fyrirtækis og
neytenda. Vörumerki tákna hvernig neytendur skynja og upplifa vörur þess og
frammistöðu, þ.e. alla þá merkingu sem það hefur fyrir neytendur. Það er í raun og
veru hægt að segja að vörumerkið verður og er til í huga neytenda (Kotler, Armstrong,
Wong & Saunders, 2008).
Áður en hafist er handa við að byggja upp vörumerkjavirði þarf að skilgreina hver
markhópur vörumerkisins er og jafnframt hver staðfærsla þess er, það er hvað vill
fyrirtækið að markhópurinn viti um vörumerkið. Hvers vegna á markhópurinn frekar
að velja vörumerkið en þau vörumerki sem það keppir við? Mikilvægt er að
staðfærslan innihaldi persónuleika vörumerkisins, þ.e.a.s. þá mannlegu eiginleika sem
því eru eignaðir (Aaker, 1997). Svo vörumerkjastjórnun (brand strategy) skapi
vörumerkjavirði, þurfa neytendur að vera vissir um að það sé þýðingarmikill munur á
milli vörumerkja. Lykilatriði í vörumerkjastjórnun er að neytendur haldi ekki að öll
vörumerki í sama vöru- eða þjónustuflokki séu eins. Þannig að þróun á sterkri
vörumerkisvitund og jákvæðri ímynd í hugum neytenda í takt við sterk, jákvæð og
einstök hugrenningatengsl, skapar þá þekkingu sem getur haft áhrif á viðbrögð
neytenda og búið til mismunandi tegundir af viðskiptavina-grunduðu vörumerkjavirði
(customer-based brand equity) (Keller, Apéria & Georgson, 2008).
Þar sem það getur verið erfitt að mæla vörumerkjavirði, gera fyrirtæki yfirleitt
ekki grein fyrir því í efnahagsreikningum sínum. Almennir bókhaldsstaðlar gera
hinsvegar

ráð fyrir að fyrirtæki setji eitthvað verðmæti á vörumerkin sín í

efnahagsreikninga sína. Meðhöndlun á verðmæti vörumerkja í bókhaldi getur verið
erfið, en miðað við þróun fyrirtækja á undanförnum á árum með auknum samrunum
og öflun á nýjum vörum og þjónustu, getur það hjálpað stjórnendum að meta og
ákveða verðmæti vörumerkja til þess að sjá tengslin á milli hve miklum peningum er
eytt í öflun á nýju vörumerki og verðmætin sem eru búin til.
Jákvætt vörumerkjavirði aflar fyrirtæki samkeppnisyfirburða. Sterkt vörumerki
einkennist af mikilli vitund og tryggð neytenda, sem gerir það að verkum að kostnaður
vegna markaðssetningar verður hlutfallslega lægri miðað við tekjur. Þar sem
neytendur búast við að verslanir selji vinsælar vörur geta fyrirtæki hagnýtt sér það
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með betri samningsstöðu gagnvart söluaðilum. Nafn vörumerkisins getur einnig veitt
trúverðugleika sem gerir því kleift að útvíkka vörulínur sínar (line extension).
Öflugt vörumerki mótar grunninn að uppbyggingu á sterku og arðbæru sambandi
við viðskiptavininn. Þess vegna er virði viðskiptavinarins (customer equity)
grundvallar atriðið sem varðar vörumerkjavirði, það er virði sambandsins sem
vörumerkið býr til á milli fyrirtækisins og viðskiptavinarins. Öflugt vörumerki er
mikilvægt, en það sem það raunverulega stendur fyrir er arðbær fjöldi tryggra
viðskiptavina. Aðal áherslan í markaðsfræði er því að auka virði viðskiptavinarins og
lengja „líftíma tryggra viðskiptavina“ með vörumerkjastjórnun (Kotler, Armstrond,
Wong & Saunders, 2008).

3.1 Viðskiptavina-grundað vörumerkjavirði
Keller, Apéria & Georgson (2008) skilgreina hugtakið sem þau áhrif sem
vörumerkjaþekking hefur á viðbrögð neytenda við markaðsfærslu vörumerkisins.
Vörumerki er sagt hafa jákvætt vörumerkjavirði þegar neytendur bregðast betur við
markaðssetningu þess þegar um þekkt vörumerki er að ræða. Jákvætt vörumerkjavirði
leiðir einnig til þess að neytendur bregðast betur við nýjum vörulínum þess
vörumerkis, verðbreytingum og fækkun auglýsinga og eru tilbúnir til þess að finna
aðrar dreifileiðir til að nálgast það. Hinsvegar er sagt að vörumerki séu með neikvætt
vörumerkjavirði þegar neytendur bregðast á neikvæðari hátt við markaðssetningu þess
þegar um þekkt vörumerki er að ræða, samanborið við óþekkt vörumerki. Það eru þrír
lykilþættir sem mynda viðskiptavina-grundað vörumerkjavirði:
¾ Mismunandi áhrif – Vörumerkjavirðið verður til vegna mismunandi
viðbragða neytenda. Ef engin munur er á viðbrögðum neytenda, má
segja að vörumerkið sé einsleitt. Samkeppnin mun þá af öllum
líkindum einkennast af verðstríði.
¾ Vörumerkjaþekking – Mismunandi viðbrögð neytenda ráðast af
vörumerkjavitund þeirra og reynslu og upplifun þeirra af vörumerkinu.
Þannig að þrátt fyrir að vörumerkjavirðið sé byggt upp með
markaðsherferðum fyrirtækis, þá mun það sem er í huga neytenda
raunverulega mynda vörumerkjavirðið.
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¾ Viðbrögð neytenda við markaðsfærslu – Þau mismunandi áhrif á
neytendur sem skapa vörumerkjavirðið endurspeglast í skynjun,
skoðunum og hegðunarmynstrum þeirra gagnvart markaðsfærslu
fyrirtækisins.
Líkanið um viðskiptavina-grundað vörumerkjavirði segir að vörumerkjaþekking
(brand knowledge) sé lykillinn að uppbyggingu vörumerkjavirðis þar sem hún skapi
þau mismunandi viðbrögð og áhrif sem knýji fram vörumerkjavirðið. Tilgangurinn
með líkaninu er að sýna hvernig vörumerkjaþekkingin er í hugum neytenda, hvað það
er sem gerir vörumerki sterkt og hvernig ætti að byggja upp sterkt vörumerki.
Vörumerkjaþekkingu er hægt að skipta í tvennt; vörumerkjavitund (brand awareness)
og ímynd (brand image) (Keller, Apéria & Georgson, 2008).
3.1.1 Vörumerkjavitund
Vörumerkjavitund meðal neytenda ræðst af vörumerkjaeftirtekt (brand recognition) og
vörumerkjaminni (brand recall). Vörumerkjaeftirtekt má rekja til getu neytenda til að
gera grein fyrir vörumerkinu þegar það berst til tals eða sjónar. Með öðrum orðum má
segja að vörumerkjaeftirtekt sé til staðar þegar neytendur geta með réttum hætti
aðgreint vörumerkið frá öðrum eftir að hafa séð það eða heyrt um það.
Vörumerkjaminni ræðst af getu neytenda til að aðgreina og muna eftir vörumerki í
ákveðnum vöruflokki eða við einhverjar aðstæður þar sem því er þörf á.
Vörumerkjaminni er því til staðar þegar neytendur geta myndað sér nafn og mynd
vörumerkis í huganum þegar þeir eru í þeirri stöðu að þurfa ákveðna vöru eða
þjónustu úr þeim vöruflokki. Vörumerkjavitundin er sköpuð með því að auka
sýnileika vörumerkisins þótt að það hafi kannski meiri áhrif á vörumerkjaeftirtekt í
stað vörumerkjaminnið. Því oftar sem neytendur upplifa vörumerkið með því að sjá,
heyra eða hugsa um það, því líklegra er að vörumerkið festist í minni neytenda
(Keller, Apéria & Georgson, 2008).
3.1.2 Ímynd
Jákvæð ímynd vörumerkis er búin til í gegnum markaðsherferðir sem mynda sterk,
jákvæð og einstök hugrenningatengsl í hugum neytenda. Viðskiptavina-grundað
vörumerkjavirði gerir ekki grein fyrir hvernig þessar tengingar neytenda við
vörumerkið verða til en það sem hinsvegar skiptir máli er það sem verður eftir í
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hugum neytenda, þ.e. eftirlæti þeirra, styrkur vörumerkisins og hinar einstöku
tengingar þess við neytendur. Þessa staðreynd er mikilvægt að hafa í huga í
uppbyggingu vörumerkjavirðis.

Fyrir utan venjulegar upplýsingar í gegnum

markaðsstarfsemi fyrirtækja, geta tengingarnar myndast með öðrum hætti við
neytendur. Sem dæmi má nefna beina upplifun vörumerkisins, í gegnum upplýsingar
sem miðlað er beint frá fyrirtækinu eða með öðrum hætti (t.d. blaðagreinar, sjónvarp
o.fl) og í gegnum umtal (word of mouth). Einnig geta tengingar myndast í gegnum
ályktanir um vörumerkið sjálft (t.d. í tengslum við nafn þess eða merki), kennsl þess
við fyrirtæki, land eða dreifingarleið sem og fólk, staði eða viðburð (Keller, Apéria &
Georgson, 2008). Mynd 3-1 sýnir nokkur dæmi um tengingar neytenda við ákveðið
vörumerki.

Notendavænt

Skapandi

Fallegt

Vörumerki

Lífstíll

Nýjung á
markaði

Mynd 3-1: Dæmi um tengingar neytenda við vörumerki

4 Kostunaraðilar efstu deildar karla og kvenna í
knattspyrnu á Íslandi
Samskip var fyrsti kostunaraðili efstu deildar karla í knattspyrnu, en fyrirtækið eignaði
sér nafnið á deildinni árið 1992, en hún hét þá Samskipadeildin. Íslenskar getraunir
tóku við árið eftir og breyttist nafnið í Getraunadeildin (Knattspyrnusamband Íslands
[KSÍ], e.d.). Árið 1994 hét hún Trópí-deildin eftir að Sól h/f keypti nafnréttindin á
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deildinni næstu þrjú árin fyrir eitt af vörumerkjum sínum, Trópí. Heildarverðmæti
samningsins var um 10 til 12 milljónir króna ár hvert og var sá lengsti sem gerður
hafði verið. Sól h/f veitti öllum liðunum í deildinni styrk í lok hvers tímabils en
upphæð hans réðst af árangri liðanna, þ.e. í hvaða sæti þau enduðu (Morgunblaðið,
1994). Þrátt fyrir að samningurinn hafi verið til þriggja ára var honum rift eftir fyrsta
árið og Sjóvá-Almennra deildin leit dagsins ljós næstu þrjú árin eða til ársins 1997
(KSÍ, e.d.).

4.1 Landssímadeildin (Símadeildin)
Landssíminn (síðar Síminn) var kostunaraðili efstu deildar karla og kvenna frá 1998 til
2002 (Síminn, 2002). Landssíminn lagði mikið í að gera deildina sýnilegri og
áhugaverðari en fyrri ár. Þeir komu á verðlaunaafhendingu eftir hvern þriðjung af
tímabilinu þar sem besta liðið var valið, besti leikmaðurinn og besti þjálfarinn. Síminn
bauð viðskiptavinum sínum reglulega á leiki til þess að styrkja sambandið og létu alla
boltastráka og stelpur vera í bolum merktum Símanum (Jóhann Sveinn Friðleifsson,
munnleg heimild 26. febrúar 2010). Áhorfendamet var slegið árið 2001 þegar 96.850
manns mættu á leikina yfir sumarið en það gerði 1.076 að meðaltali á leik. Þetta met
var slegið árið 2006. (KSÍ, 2006).

4.2 Landsbankadeildin
Landsbankinn var kostunaraðili efstu deildar karla á Íslandi frá árinu 2003 til 2008.
Fyrirtækið lagði mikinn metnað í kynningu á deildinni meðal almennings m.a. með
bjóða öllum börnum 16 ára og yngri frítt á völlinn. Bankinn stóð í samvinnu við KSÍ
að sérstakri stuðningsmannakeppni sem fólst í því að velja besta stuðningsmannaliðið
þrisvar yfir tímabilið og loks eitt fyrir allt tímabilið. Sömuleiðis hafði bankinn í
samvinnu við fjölmiðla og KSÍ staðið að vali úrvalsliðs Landsbankadeilda karla og
kvenna með reglulegum hætti, eftir hvern þriðjung í karladeildinni en eftir hvorn
helming kvennadeildarinnar (KSÍ, 2005). Þetta var í raun og veru framhald á því sem
Síminn byrjaði á (Jóhann Sveinn Friðleifsson, munnleg heimild, 26. febrúar 2010).
Landsbankinn gerði mjög vel með markaðsherferðum sínum (Florian Riepe, munnleg
heimild, 7. apríl 2010) og var meðal annars slegið áhorfendamet þegar 98.026 manns
mættu á leikina 90 yfir sumarið 2006. Eldra metið var frá árinu 2001 þegar 96.850
manns mættu á leikina í deildinni sem gerir 1.076 að meðaltali. Fyrir lokaumferðina
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árið 2006 var mikil spenna um hver myndi hampa titlinum en þá mættu 5.258 manns á
leikina (KSÍ, 2006). Landsbankinn sagði upp samningnum við KSÍ og Sport Five árið
2009 í sparnaðarskyni og vegna þess að bankinn taldi ekki samfélagið myndi
samþykkja að hann væri áfram bakhjarl íslenskrar knattspyrnu (Þórmundur
Jónatansson, munnleg heimild, 5. maí 2010)

4.3 Pepsi-deildin
Ölgerðin og Pepsi ásamt Knattspyrnusambandi Íslands undirrituðu samstarfssamning í
Apríl 2009 og var hann til þriggja ára. Efsta deild karla og kvenna fengu heitin Pepsideild karla og Pepsi-deild kvenna (KSÍ, 2009). Pepsi vantaði eitthvað til að standa
fyrir hér á landi eftir að vinsældir sykraða gosins fóru að aukast aftur eftir að
eftirspurn sykurlausa gosins minnkaði. Einnig hefur Pepsi stutt við bakið á
knattspyrnu um víða veröld um langa tíð og var því tilvalið að gera Pepsi að „fótbolta
drykk“ hér á landi (Óli Rúnar Jónsson, munnleg heimild 5. mars 2010). Önnur ástæða
Ölgerðarinnar var að styðja íslenska knattspyrnu og stuðla að því að leikir í Pepsideild karla og kvenna sameini fjölskyldur, hverfi og bæjarfélög í að styðja sitt lið
(Fotbolti.net, 2009). Verðlaunafé var úthlutað til félaga bæði í karla og kvenna flokki
en upphæðirnar voru misháar eftir því í hvaða sæti félögin enduðu að móti loknu.
Liðin sem endaðu uppi sem sigurvegarar Pepsi deildana fengu úthlutað einni milljón
króna frá Pepsi (KSÍ, 2009).

4.4 Samstarf KSÍ og Sport Five
KSÍ og SportFive hafa verið í samstarfi frá árinu 1994 og mun samstarf þeirra halda
áfram a.m.k. til ársins 2015 eftir að samningnum var framlengt árið 2009 og var það í
sjötta sinn sem það er gert (KSÍ, 2009). KSÍ selur sjónvarps- og markaðsréttindi af
landsleikjum karla til Sport Five og í samningnum felst einnig að Sport Five kaupi
réttindin að efstu deildum karla og kvenna, bikarkeppnum karla og kvenna og
landsleikjum kvenna. Sport Five greiðir KSÍ fyrir þessi réttindi og selur þau síðan til
sjónvarpsstöðva, kostunaraðila og auglýsenda (Ómar Smárason, munnleg heimild 6.
apríl 2010). Stærsti hluti samstarfsins gengur út á að KSÍ selur Sport Five sjónvarpsog markaðsréttindin sem selur svo réttindin áfram til kostunaraðila (Florian Riepe,
munnleg heimild, 7. apríl 2010). Samstarfið snýst um að tryggja fjárhagslega
hagsmuni og hámarka fjárhagslegan ávinning af sjónvarps- og markaðsréttindum af
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Íslenskri knattspyrnu, bæði fyrir KSÍ sjálft og aðildarfélögin. Því stærri samningar
sem KSÍ gerir, því meiri njóta aðildarfélög KSÍ góðs af því. KSÍ telur Sport Five vera
eitt allra öflugasta fyrirtækið á sínu sviði og mjög sterkan samstarfsaðila (Ómar
Smárason, munnleg heimild 6. apríl 2010) enda er Sport Five er helsta
umboðsskrifstofa fótboltans í heiminum og er í samstarfi með yfir 30
knattspyrnusambönd, 250 félagsliðum og 10 deildum. Meðal annarra eru fjórar stærstu
knattspyrnudeildir heimsins í samstarfi við Sport Five, úrvalsdeildir Englands, Spánar,
Ítaliu og Þýskalands (Sport Five, 2010). Fyrirtækið er leiðandi fyrirtæki í umsýslu
sjónvarpsréttinda, sér í lagi frá knattspyrnu í Evrópu og hefur mjög sterka stöðu á
þeim

markaði.

Knattspyrnusamband

Evrópu

(UEFA)

fól

þeim

að

selja

útsendingarréttinn í Evrópu fyrir útslitakeppni EM 2008 og er það gott dæmi um
styrkleika þeirra (KSÍ, 2008). Sport Five er með stórt tengslanet um alla Evrópu og er
í

samstarfi

við

fjölmarga

kostunaraðila

margra

deilda

og

einnig

fjölda

sjónvarpsstöðva. Flest knattspyrnusambönd (nema þau stærstu) myndu eiga í miklum
erfiðleikum með að selja sjónvarps- og markaðsréttindin sín og því eru þau flest í
samstarfi við Sport Five þar sem markmið þeirra eru að halda viðskiptvinum sínum
ánægðum með því að eiga þátt í uppbyggingu fótboltans í viðkomandi löndum með
langri reynslu af slíkri starfsemi (Florian Riepe, munnleg heimild, 7. apríl 2010).
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5 Eru kostunaraðilar að ná settum markmiðum?
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir rannsókn sem var framkvæmd vorið 2010 þar
sem rannsakandi leitaðist eftir svörum þriggja fyrirtækja og markmiðum þeirra með
kostun á efstu deild karla og kvenna í knattspyrnu. Fyrirtækin voru Síminn
(Símadeildin), Landsbankinn (Landsbankadeildin) og Ölgerðin (Pepsi-deildin). Viðtöl
voru tekin við starfsmenn úr markaðsdeildum fyrirtækjanna, en allir áttu þeir það
sameiginlegt að hafa átt í hlut að ákvörðun fyrirtækisins að gerast kostunaraðili
deildanna. Til að varpa ljósi á markmiðin voru helstu rannsóknarspurningarnar
svohljóðandi: „Á hverju var ákvörðun ykkar byggð varðandi kostun efstu deildar karla
og kvenna í knattspyrnu?“, „Hver voru helstu markmið ykkar sem kostunaraðili?“,
„Náðust þessi markmið?“ og „Hvernig fóru mælingar fram á árangri kostunarinnar?“.
Ukman (2008) fjallar um að þegar árangur af kostunarstarfsemi er mældur, verður að
velja hvaða markmið eru mikilvægust og mæla aðeins þau. Því gengur rannsóknin út á
að fjalla um helstu markmið þessara þriggja fyrirtækja með kostun á efstu deildum
karla og kvenna í knattspyrnu og bera þau við fræðin, ásamt árangnum af kostuninni
og hvernig hann er mældur. Könnun var framkvæmd til að rannsaka viðhorf fólks
gagnvart kostunarstarfsemi í íþróttum með þeim tilgangi að styðjast við hvað fræðin
segja til um hvernig starfsemin ætti að fara fram.

5.1 Aðferðir og hönnun rannsóknar
Rannsókn þessi styðst við tvær aðferðir, eigindlegar (qualitive) og megindlegar
(quantitative) rannsóknaraðferðir. Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er átt við
svið af fyrirspurnum sem brúa bilið á milli fræðisviðsins og hlutlæga efnisins.
Markmið hennar er að afla dýpri skilning á mennlegri hegðun og er ætlað að skýra
fjölbreytilegt hegðunar mynstur fólks. Þá má segja að það sem er rannsakað er hvers
vegna og hvernig er komið að ákvörðunartöku, en ekki bara hvað, hvar og hvenær. Því
eru minni, en skarpari úrtök heppilegri frekar en stærri slembiúrtök. Eigindleg
rannsókn greinir gögn niður í mynstur sem aðalgrunn fyrir skipulagða og skilvirka
niðurstöðu.
Megindlegar rannsóknaraðferðir reyna að leita orsaka vissra þátta með
tölfræðilegum upplýsingum um stóra hópa. Rannsakendur leggja því meiri áherslu á
að skoða hvers vegna hlutirnir eru eins og þeir eru frekar en að lýsa þeim. Lykilatriðin
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sem þarf að hafa í huga þegar þessari aðferð er beitt, er að innihald spurningalista sé í
samræmi við markmið rannsóknarinnar og að úrtakið sé nægilega stórt til að
niðurstöðurnar séu marktækar (Burns & Bush, 2006).
Viðtölin
Eigindlegi spurningalistinn var hannaður út frá markmiði þessarar rannsóknarinnar,
þ.e.a.s. að afla upplýsinga um markmið fyrirtækjanna þriggja með kostuninni á efstu
deild karla og kvenna í knattspyrnu, og hvernig árangur er/var mældur af henni.
Spurningarnar voru níu talsins og var sami spurningalisti notaður fyrir viðælendurna
þrjá. Fyrstu fjórar spurningarnar tengdust helstu markmiðum rannsóknarinnar, en
seinustu fimm voru hannaðar með það í huga að auðvelda fyrir rannsakanda að gera
grein fyrir kringumstæðum kostunarinnar. Viðmælendur voru valdir með matsúrtaki
eftir því hversu vel lýsandi þeir voru fyrir þýðið að mati rannsakanda. Aðstoð þurfti
frá Símanum til að nálgast viðmælenda, en haft var beint samband við viðmælendur
frá Landsbankanum og Ölgerðinni.
Könnunin
Megindlega rannsóknin var í formi viðhorfskönnunnar og var spurningum skipt í tvo
hluta. Í fyrsta hlutanum voru sjö fullyrðingar tengdar viðhorfi fólks gagnvart kostun í
íþróttastarfsemi og í öðrum hluta eru tvær spurningar tengdar bakgrunni svarenda.
Spurningalistinn var settur upp í veffforritinu Survey Monkey og fengu svarendur
aðgang að honum í gegnum samskiptavefinn Facebook, nemendavef Háskóla Íslands
(ugla.hi.is) og tölvupóst. Tölvupósturinn var sendur út á alla nemendur í grunnnámi
við Háskóla Íslands, en voru þeir 5.479 talsins vorið 2010. Spurningalistinn var
hannaður út frá því hvað fræðin segja um hver markmið fyrirtækja ættu að vera með
kostun og var ætlað að rannsaka viðhorf fólks gagnvart slíkri starfsemi. Úrtakið er
byggt á þeim fjölda svara sem bárust úr þýðisrannsókninni og er því kallað
þægindaúrtak. Þann 10. apríl hófst gagnaöflun og lauk 3. maí, en þá voru svörin 516
talsins.
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5.2 Greining gagna og úrvinnsla
Eftir að gagnaöflun var lokið voru gögnin tekin til frekari úrvinnslu. Eigindlegu
viðtölin voru afrituð yfir á textaform og síðan kóðuð eftir þemum til að greina og túlka
niðurstöðurnar. Megindlega könnunin var færð úr Survey Monkey yfir á myndaform
með lýsandi tölfræði. Stuðst var við skífurit (pie chart) og súlurit (bar chart) til að gefa
lýsandi mynd af viðhorfi svarenda.

5.3 Niðurstöður
Alls tóku 516 manns þátt í megindlegu könnuninni. Stærstur hluti svarenda voru
nemendur í grunnnámi við Háskóla Íslands sem voru 5.479 talsins þegar könnuninn
var gerð. Af þeim tóku 367 þátt sem gefur 6,7% svarhlutfall. Þrjú viðtöl voru tekin við
aðila frá fyrirtækjunum þrem sem kostað hafa efstu deild karla og kvenna frá árinu
1998. Hér á eftir er gerð nánari grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Fyrst er
greint frá niðurstöðum eigindlegu rannsóknarinnar, síðan bakgrunni svarenda úr
megindlegu könnuninni og loks niðurstöðurnar úr henni birtar.
5.3.1 Niðurstöður úr eigindlegum rannsóknum
Bakgrunnur viðmælenda var svipaður. Allir starfa þeir hjá markaðsdeild síns
fyrirtækis og áttu í hlut að ákvörðun fyrirtækisins að gerast kostunaraðili efstu deilda
karla og kvenna í knattspyrnu, ásamt því að koma að starfseminni á meðan kostuninni
stóð. Helstu niðurstöðurnar sem fengust úr viðtölunum voru þær að fyrirtækin þrjú
kostuðu deildina með ákveðnum markmiðum, og mældu þau árangur af
kostunarstarfseminni af einhverju tagi. Hægt er að skipta niðurstöðunum upp eftir
þemum sem viðtalið var kóðað í og eru þrjú talsins; markmiðin, árangurinn og mæling
á árangri.
Markmiðin
Síminn gerðist kostunaraðili efstu deilda karla og kvenna í knattspyrnu með fjórum
markmiðum. Fyrirtækið vildi tengjast íslenskri knattspyrnu, bæta ímynd sína, auka
vitund neytenda um vörumerkið og efla viðskiptatengsl með því að bjóða
viðskiptavinum á leiki. Óskast var eftir að ákveðinn hluti þjóðarinnar vissu hverjir
væru að styðja við bakið á íslenskri knattspyrnu og var mikið lagt í að gera deildina
sýnilegri miðað við fyrri ár.
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Landsbankadeildin var ímyndunarherferð fyrir Landsbankann, vettvangur til
að styrkja íslenskt íþróttalíf og tækifæri til að efla tengsl við viðskiptavini. Markmið
kostuninnar voru mjög skýr að hálfu bankans og sjö talsins; efla íslenska knattspyrnu,
viðhalda og efla jákvæða ímynd bankans, undirstrika að Landsbankinn væri helsti
bakhjarl íslenskrar knattspyrnu, skapa fjölskylduvæna umgjörð á vellinum, efla og
styðja við bakið á félögum í Landsbankadeild karla og kvenna, auka umfjöllun um
Landsbankadeildina og íslenska knattspyrnu og loks að fjölga áhorfendum á leikjum
Landsbankadeildarinnar. Bankanum fannst mikilvægt að efla og styðja íþróttina sem
og fólkið sem starfar í henni.
Markmið Ölgerðarinnar með Pepsi-deildinni voru að auka sölu á Pepsi, styrkja
vörumerkið til lengri tíma á Íslandi og tengjast íslenskri knattspyrnu. Pepsi átti sér
langa sögulega tengingu við fótbolta á heimsvísu og vantaði vörumerkinu staðfærslu
hér á landi þar sem vinsældir þess fóru vaxandi.
Árangurinn
Aðspurðir um hvort settum markmiðum með kostuninni hefði verið náð, svöruðu þeir
allir játandi, þó að öll markmiðin hafi ekki alltaf verið nefnd þegar talað var um
árangurinn.
Símanum gekk vel að stimpla inn nafni deildarinnar og þar af leiðandi mynda
tengingu við knattspyrnuna og auka vitund neytenda. Síminn hafði á tilfinningunni að
árangurinn hafi verið ásættanlegur, sem kannanir einnig sýndu með bættri ímynd og
meiri vitund neytenda.
Landsbankinn taldi að ímyndar markmiðum bankans hafi verið náð. Varðandi
markmiðið að efla íslenska knattspyrnu taldi bankinn að því hafi hafi verið náð í
gegnum mikla umræðu um deildirnar sem og að deildirnar stóðu á mjög sterkum
fótum á þessum tíma. Bankanum tókst einnig að skapa fjölskylduvæna umgjörð í
kringum deildirnar þar sem hann var með á hverju ári gjafarvörur, hoppukastala,
vefborða og fleiri þætti sem skapaði fjölskylduvæna umgjörð. Varðandi markmiðið að
styðja við bakið á félögum í deildinni var því markmiði náð með því að efla
umgjörðina og ríka áherslu á að allt efni frá bankanum í samstarfi við KSÍ væri
vandað og tóku á sig það frumkvæði að prenta veggspjöld og aðgöngumiða fyrir öll
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félögin og var þetta samræmt átak til þess að búa til sterkt vörumerki fyrir deildina.
Erfitt var að meta hvort umfjöllun um deildina hafi aukist, en þeim tókst að fjölga
áhorfendum á leikjum. Það var að þeirra mati besta leiðin til að fylgjast með
áhuganum, og í samstarfi með KSÍ tókst þeim að slá áhorfendamet.
Ölgerðin taldi markmiðum hafi verið náð með aukni markaðshlutdeild og
aukni sölu á Pepsi, en nefndi einnig að þetta væri langhlaup sem væri rétt að byrja og
að kostunin sé hluti af stefnu um að auka markaðshlutdeild Pepsi, selja meira af því og
styrkja vörumerkið. Fyrirtækið taldi að kostunin hafi verið og er heppileg þar sem hún
lyftir Pepsi upp á annað plan eftir að hafa verið í svelti í nokkur ár.
Mæling á árangri
Síminn studdist við vitundarkannanir við mælingar á árangri kostuninnar í samstarfi
við Capacent Gallup. Spurningar eins og „Veist þú hverjir eru að styrkja efstu deild í
knattspyrnu“ og „finnst þér mikilvægt að stórfyrirtæki styðji við bakið á íþróttum“
voru notaðar til að mæla þekkingu og viðhorf. Markmiðið með könnununum var að
athuga hvort nafnið væri að skila sér til almennings. Þar sem þessar kannanir voru að
koma vel út fyrir Símann, var alltaf ákveðið að kosta deildina í ár til viðbótar, þangað
til mynduð var ný stjórn Símans árið 2003, en þá var ákveðið að halda ekki áfram með
kostunina.
Landsbankinn notaðist við mælingar á ímynd bankans frá Capacent Gallup og
það tvisvar á ári með almennum mælingum. Bankinn bætti við spurningum árið 2007
sem komu að kostun bankans í íþróttum, menningastarfi og á öðrum vettvöngum, en
vegna hrun bankans í október 2008 lifðu ekki þessar mælingar lengi og voru teknar út.
Þremur mælingum var náð, og komu vel út fyrir bankann. Einnig voru
vitundarkannanir notaðar til að mæla þekkingu almennings. Spurningar eins og
„hvaða fyrirtæki styrkir efstu deild karla og kvenna“ og síðar ítrekað með „hvaða
banki styrkir við efstu deild karla og kvenna“ voru notaðar. Bankinn kom vel út úr
þessum spurningum þar sem í kringum 40% svarenda gátu nefnt bankann í fyrri
spurningunni og 50-60% í seinni. Þessar tölur voru viðeigandi fyrir íslenskt
markaðssvæði miðað við alþjóðlegar viðmiðanir frá Sport Five um almenna vitund um
hverjir eru bakhjarlar ákveðnar þjóðardeildar. Mælingar á áhorfendafjölda voru einnig
gerðar í samstarfi við KSÍ. Stígandinn var jafn og þéttur og ekki hægt að segja að
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eittthvað ákveððið ár hafi slegið
s
í geggn miðað viið önnur. Áhorfendatöllur féllu fyrrst frá
árinnu 2007 til 2008 vegna fjölgun leeikja sem vaar ekki gottt fyrir mæliingarnar þarr sem
liðiin sem bætttust við höfððu fáa fylgjeendur.
Ölgerððin notaðist við markaððshlutdeild sem mælikvvarða á áranngri kostuniinnar.
e
markviissari leið til
t að mælaa árangurinnn sem feluur í sér að mæla
Þeiir nefndu eina
aðeeins sölu á „single-serrve“ gosinuu, þ.e. ½ lííters flöskurrnar, því þar endurspeeglast
vörrumerkjavirrðið mun betur
b
þar seem neytand
dinn hugsar bara um ssjálfan sig þegar
þ
hannn kaupir fllöskuna í staað þess þeggar hann kau
upir „multi--serve“ (2 líítra) og er einnig
e
að hugsa um hag
h annara.
5.33.2 Niðursstöður úr megindlegu
m
um rannsók
knum
Bakgrunnur svarenda
s
Einns og má sjá
s á myndd 5-1 var hlutfall
h
kveenna var 622,4% á móóti 37,6% karla.
k
Kvvenkyns svarendur voruu 318 talsinss, en karlky
yns 192.

Myn
nd 5-1: Kynjaskkipting svarend
da
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Alddursdreifingg svarenda var
v nokkuð dreifð, en eins
e og má sjá á 5-2 vaar meirihluttinn á
alddrinum 20-224 ára sem er tæplegaa helmingurr svarenda eða 43,3%
% (221 talsin
ns). Í
alddursflokknum
m 25-29 áraa voru 29% svarenda (148 talsins)), en flokkarrnir 30-39 ára
á og
40 ára eða eldrri dreifuðst nokkuð jafn
fnt. Fæstir voru svarenddur yngri enn 20 ára.

Myn
nd 5-2: Aldursskipting svarend
da
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Viððhorf gagnvart kostun
narstarfsem
mi í íþróttu
um
Myynd 5-3 sýnnir hversu sammála
s
eðða ósammála svarendurr voru þeirrri fullyrðing
gu að
þaðð sé jákvættt fyrir fyrirtæ
æki stundi það
þ kostunaarstarfsemi í íþróttum.

Myn
nd 5-3: Jákvæðni gagnvart kostunarstarfsem
mi í íþróttum

koðun að þaað sé jákvæ
ætt fyrir fyriirtæki
Stærstuur hluti svaarenda voruu á þeirri sk
stuundi það kostunarstaarfsemi í íþróttum. Flestir svarendur
s
voru sam
mmála
fulllyrðingunnii eða 247 talsins
t
sem gera 48,1%
%, á meðann 175 voruu mjög sam
mmála
hennni sem geera 34%. Aðeins
A
1,4%
% svarendaa eða 7 talssins, voru mjög ósam
mmála
fulllyrðingunnii sem og þeir
þ
sem voru
v
sammáála. Þeir svvarendur seem hvorki voru
sam
mmála ná óssammála vooru 78 talsinns sem gera 15,2%.
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Myynd 5-4 sýnnir hversu sammála
s
eðða ósammála svarendurr voru þeirrri fullyrðing
gu að
ímyynd fyrirtækkis bætist sttundi það koostunarstarffsemi í íþrótttum.

Myn
nd 5-4: Skynjun
n á kostunarstaarfsemi í íþróttu
um sem jákvæð
ð ímyndaráhriff.

Flestir svarenda voru á þvví máli að ímynd fyyrirtækis bæ
ætist stundii það
kosstunarstarfsemi í íþróttuum. Stærstuur hluti svarrenda voru sammála
s
fuullyrðingunn
ni eða
2322 talsins sem
m er 45,1%
% svarenda, en 181 vorru mjög sam
mmála eða 35,2%. Þeirr sem
vorru hvorki sammála néé ósammálaa voru 87 taalsins eða 16,9%.
1
Aðeeins 9 svareendur
vorru ósammála fullyrðinngunni eða 1,8% og enn
e færri mjög
m
ósamm
mála og vo
oru 5
talssins sem er aðeins 1% svarenda.

-34 -

Myynd 5-5 sýnnir hversu sammála
s
eðða ósammála svarendurr voru þeirrri fullyrðing
gu að
fyrrirtæki sé aðð gera góðveerk stundi það
þ kostunarrstarfsemi í íþróttum.

Myn
nd 5-5: Skynjun
n svarenda á ko
ostunarstarfsem
mi í íþróttum se
em góðverk

Stærstuur

hluti

svarenda

telja

fyrirtæki

gerra

góðverrk

stundi

það

kosstunarstarfsemi í íþrótttum. Flestirr voru samm
mála eða 1992 talsins ssem gera 37
7,4%.
Fjööldi þeirra sem voru mjög
m
samm
mála voru 152
1 talsins eða 29,6%
%. Þeir sem voru
hvoorki sammáála né ósam
mmála voru 104 talsins eða 20,2%
% en 53 voruu ósammálaa sem
gerra 10,3%. Það
Þ voru aððeins 13 svaarendur sem
m voru mjöög ósammálla fullyrðing
gunni
sem
m gera 2,5%
%.
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Myynd 5-6 sýnnir hversu sammála
s
eðða ósammála svarendurr voru þeirrri fullyrðing
gu að
fyrrirtæki sýni samfélagsleega ábyrgð stundi það kostunarstar
k
rfsemi í íþróóttum.

Myn
nd 5-6: Skynjun
n á kostunarstaarfsemi í íþróttu
um sem samféllagslega ábyrg starfsemi.

Svarenndur voru fllestir á þeirrri skoðun að
a fyrirtækii sýni samféélagslega áb
byrgð
stuundi það kosstunarstarfsemi í íþrótttum. Flestirr voru samm
mála fullyrððingunni eðaa 235
talssins sem geera 45,7% og er tæplega helmin
ngur svarennda. Fjöldi þeirra sem voru
mjöög sammálla voru 127 talsins eða
e
24,7%. Þeir sem voru hvorrki sammálla né
ósaammála vorru 117 talsinns eða 22,88% en töluv
vert fáir vorru ósammálla eða 23 taalsins
sem
m gera 4,5%
%. Fæstir voru
v
mjög ósammála
ó
fullyrðingun
f
nni eða 12 talsins sem
m gera
2,33%.
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Þek
kking svareenda á kosttunaraðilum
Myynd 5-7 sýnnir þekkinggu svarendaa á núveran
ndi kostunarraðila efstuu deilda karrla og
kveenna í knatttspyrnu.

Myn
nd 5-7: Þekkingg svarenda á nú
úverandi kostunaraðila.

Af svarendum
m höfðu 2266 talsins, eðða 44% þek
kkingu á núúverandi kostunaraðila efstu
85 sem höfððu ekki sem
m gera 36%. Þeir
deiilda karla ogg kvenna í knattspyrnuu á móti 18
svaarendur sem
m ekki voru vissir
v
voru 103 talsins eða 20%.
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Myynd 5-8 sýnnir þekkingu svarenda á kostunarraðilanum sem
s
var á uundan núveerandi
kosstunaraðila efstu deildda karla ogg kvenna í knattspyrnnu, en mynnd 5-9 þekk
kingu
svaarenda á unddan núveranndi kostunarraðila og seeinasta.

Myn
nd 5-8: Þekkingg svarenda á ko
ostunaraðilanum á undan núvverandi kostunaaraðila.

Myn
nd 5-9: Þekkingg svarenda á ko
ostunaraðilanum á undan núvverandi og seinasta kostunaraaðila.
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5.3.3 Ályktanir og tillögur
Við mat á niðurstöðum er nauðsynlegt að hafa í huga markmið rannsóknarinnar sem
er að fjalla um markmið fyrirtækja með kostun, hver árangurinn er af henni og hvernig
hann er mældur. Rannsóknir nemanda eru því bornar við fræðin, og er ætlað að leiða í
ljós hvort Síminn, Landsbankinn og Ölgerðin fóru út í kostun með nægilega skýrum
markmiðum og hvort að árangurinn hafi verið mældur með réttum hætti, þ.e. miðað
við nauðsyn þess að ákveða hvaða markmið skipta mestu máli, og einbeita sér að
mælingum á þeim (Ukman, 2008).
Markmiðin
Ljóst er að stærstur hluti markmiða Símans, Landsbankans og Ölgerðarinnar með
kostunarstarfsemi sinni, eru viðurkennd af fræðunum og eru því vel við hæfi.
Fyrirtækin höfðu öll að markmiði að tengjast knattspyrnunni sem þeim þótti vera
vinsælasta íþróttin á Íslandi. Keller, Apéria & Georgson (2008) telja það vera eitt af
þeim markmiðum sem fyrirtæki ættu að hafa með kostun, að tengja vörumerkið við
eitthvað sem er vinsælt meðal ákveðins markhóps eða almennt stórum hóp neytenda.
Einnig vildu fyrirtækin þrjú auka vitund neytenda um vörumerkið sem er í samræmi
við umfjöllun Friðriks Eysteinssonar (2001) um kostanir þar sem hann segir að
markmið fyrirtækja með kostun ætti að vera að skapa vitund meðal markhópsins um
vörumerkið og styrkja eða bæta ímynd þess. Vitundarkönnun sem rannsakandi
framkvæmdi sýndi að 44% svarenda höfðu þekkingu um núverandi kostunaraðila
efstu deilda karla og kvenna, en það er í samræmi við alþjóðlegar viðmiðanir hjá Sport
Five um þekkingu kostunaraðila ákveðnar þjóðardeildar (Þórmundur Jónatansson,
munnleg heimild, 5. maí 2010). Ekki var vitundin mikið lægri um seinasta
kostunaraðila, en 39% töldu sig hafa þekkingu á því hver kostaði deildirnar á undan
núverandi kostunaraðila og situr því vitundin eftir þrátt fyrir að kostunin eigi sér ekki
stað lengur. Síðarnefnda markmið Friðriks sem fyrirtæki ættu að hafa með
kostunarstarfsemi sinni varðandi að bæta ímynd fyrirtækisins, voru hluti af
markmiðum Símans og Landsbankans og má segja að það markmið sé við hæfi þar
sem megindlega rannsóknin sýnir að 80% af svarendum voru mjög sammála eða
sammála þeirri fullyrðingu að ímynd fyrirtækis bætist, stundi það kostunarstarfsemi í
íþróttum og er því að mati Keller, Apéria & Georgson (2008) að gera fyrirtækið
viðkunnarlegt og mikils metið meðal neytenda. Síminn og Landsbankinn höfðu einnig
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sameiginlegt markmið að efla viðskiptatengsl með kostununarstarfsemi sinni þar sem
mikilvægum viðskiptavinum var boðið á knattspyrnuleiki. Markmiðið var að auka
ánægju og tengsl við þá, en Mullin, Hardy & Sutton (2007) telja að slíkar aðgerðir
styrki tengslin á milli fyrirtækis og viðskiptavini þess. Einnig átti Síminn og
Landsbankinn það sameiginlegt með markmiðum sínum að styðja við bakið á íslenskri
knattspyrnu, sem hægt er að túlka sem samfélagslega ábyrgt. Bæði vildu þau að fólk
vissu hver væri helsti bakhjarl íslenskrar knattspyrnu og má álykta að þau hafi frekar
óskað eftir samfélagslegum ávinning í stað fjárhagslegs ef við horfum út frá líkani
Porters (2008). Í ljósi þess að helstu markmið kostunar ætti að vera auka vitund og
styrkja eða bæta ímynd fyrirtækis (Friðrik Eysteinsson, 2001), má draga í efa eitt af
markmiðum Ölgerðarinnar með kostunarstarfsemi sinni, sem er að auka sölu á Pepsi.
Vitund skapar vörumerkjavirði ásamt kunnugleika, sem leiðir til eftirlæti neytenda á
vörunni, og því telur rannsakandi að Ölgerðin ætti frekar að einbeita sér að frekari
sköpun vitundar með ýmsum aðferðum, en eins og Friðrik fjallar um þarf að átta sig á
því að kostanir eru best fallnar til þess að skapa eða auka vörumerkjavitund en eru
líklegri til þess að styrkja fyrri atferli heldur en hvetja til nýs kaupatferlis sem leiðir til
þess að það þarf að nota aðra kynningarráða með til að hafa áhrif á kaupáform og telja
ýmsir að þurfi allt að 2-3 faldri þeirri upphæð sem greidd er fyrir kostunina sem slíka í
aðgerðir til þess að gera úr henni peninga, þ.e. aukna sölu í tilfelli Ölgerðarinnar.
Árangurinn og mælingar á honum
Þar sem engin ein aðferð er algild fyrir mælingar af árangri kostunar (Ferrand,
Torrigiani & Povill, 2007), þarf að hafa í huga helstu markmið fyrirtækja með kostun,
og mæla aðeins árangurinn af þeim (Ukman, 2008). Helstu markmið Símans með
sinni kostunarstarfsemi var að bæta ímynd fyrirtækisins og auka vitund neytenda um
vörumerkið. Síminn mældi áhrifin af kostuninni með vitundar- og ímyndar könnunum
í samstarfi við Capacent Gallup. Það er í takt við mælingar samkvæmt
eftirspurnarleiðinni, en hún á að kanna hvort vörumerkjavitund og/eða ímynd
vörumerkisins breyttist. Vitundin og bætt ímynd Símans skilaði sér til neytenda þegar
leið á kostunarstarfsemina, og var árangurinn þar ásættanlegur og gat Síminn staðfest
það með vitundar- og ímyndarkönnunum. Það sama má segja um Landsbankann sem
studdist við báðar þessar aðferðir með góðum árangri, en tölur sýndu að ímynd
bankans var mjög jákvæð fyrir bankahrunið ásamt því að vitund neytenda var til
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staðar sem var í takti við markmið bankans um að uppfylla sinn metnað og kröfu í að
styðja við samfélagið. Eitt af markmiðum bankans með kostuninni var að auka
umfjöllun um Landsbankadeildina og íslenska knattspyrnu. Rannsakandi telur að
framboðsleiðin hefði verið góður kostur til þess að mæla árangur þess markmiðs því
aðferðin byggir á því að meta verðmæti þeirrar umfjöllunar sem vörumerkið fær í
fjölmiðlum í tengslum við kostunina. Ölgerðin hefur einungis kostað deildirnar í eitt
ár og því erfitt að segja til um árangur fyrirtækisins. Hingað til er hann ásættanlegur að
mati fyrirtækisins þar sem markaðshlutdeild Pepsi hefur aukist og styðst fyrirtækið við
hana sem mælikvarða á árangri kostuninnar. Ukman (2008) fjallar um mælingu á
árangri kostunar út frá sölutölum, en þar sem helstu markmið fyrirtækja með kostun
ættu að vera að auka vitund neytenda og styrkja eða bæta ímynd vörumerkis, sem
getur leitt til aukinnar sölu, ætti að mati rannsakenda árangur af kostunarstarfsemi
Ölgerðarinnar vera mældur með eftirspurnarleiðinni.
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6 Lokaorð
Viðhorf fólks gagnvart kostunarstarfsemi í íþróttum er jákvætt. Fyrirtæki öðlast betri
ímynd, ásamt því að vitund neytenda um vörumerkið eykst og telur fólk fyrirtæki vera
gera góðverk og sýna samfélagslega ábyrgð með starfseminni. Fræðin segja að helstu
markmið fyrirtækja með kostun eru að efla ímynd og skapa vitund meðal neytenda, og
er miðað út frá þessum þáttum við mælingar á árangri kostunar, ásamt því að meta
verðmæti umfjöllunar vörumerkis í fjölmiðlum í tengslum við kostunina.
Rannsókn nemanda sýnir að fyrirtæki hafa gjarnan mismunandi markmið með
kostun og styðjast ekki alltaf við sömu aðferðir við mælingar á árangri tengdum
kostuninni. Fyrir utan bætta ímynd og aukna vitund neytenda, er erfitt að mæla
árangur af starfseminni í tölum eða auknum viðskiptum og hafa fyrirtæki lært með
tímanum hvaða aðferðir henta þeim best og fara eftir þeim.

-42 -

7 Heimildaskrá
Aaker, J. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research,
34, 347-357.
Aaker, D. A. (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand
Name. New York: Free Press.
Burns, A. C. og Bush, R. F. (2006). Marketing Research. New Jersey: Pearson
Education Inc.
Business Dictionary. (e.d.). Marketing Strategy. Sótt 10.5.2010 af
http://www.businessdictionary.com/definition/marketing-strategy.html
Copernicus Marketing Consulting. (2006). Go Beyond Faith When Making Decisions
About Sponsorships and Events. Sótt 9. maí 2010 af
http://www.copernicusmarketing.com/about/sponsorship_measurement_article.s
html.
Eþikos. (e.d.). Hvað er samfélagsábyrgð fyrirtækja?. Sótt 2.4.2010 af
http://www.ethikos.is/hvad_er_samfelagsabyrgd.html.
Ferrand, A., Torrigiani, L., og Povill, A. C. (2007). Routledge Handbook of Sports
Sponsorship. New York: Routledge.
Fill, C. (2006). Marketing Communications (fjórða útgáfa). Essex: Pearson Education
Ltd.
Fótbolti.net. (2009). Efstu deildir karla og kvenna heita Pepsi deildin. Sótt 19. apríl
2010 af http://www.fotbolti.net/fullStory.php?id=75186.
Friðrik Eysteinsson. (2001, 4. apríl). Kostanir. Morgunblaðið.
IEG. (2008). Decision-maker Survey Shows Confidence In Sponsorship Remains
High. IEG Sponsorship Report, 27, (5).
Ívar Gestsson. (2005). Kostanir: rannsókn á notkun og tíðni þeirra hjá íslenskum
fyrirtækjum á samkeppnismarkaði. Óbirt BS-ritgerð: Háskóli Íslands,
Viðskiptafræðideild.
Keller, K. L., Georgson, M., og Apéria, T. (2008). Strategic Brand Management: A
European Perspective. Essex: Pearson Prentice Hall.
Knattspyrnusamband Íslands (2009, janúar). Samningur KSÍ og Sportfive
undirritaður. Sótt 26. apríl 2010 af http://www.ksi.is/mot/nr/6995.

-43 -

Knattspyrnusamband Íslands. (2005, september). Landsbankadeildir til 2009. Sótt 20.
mars 2010 af http://www.ksi.is/mot/nr/3712.
Knattspyrnusamband Íslands. (2006, september). Nýtt áhorfendamet. Sótt 24. apríl
2010 af http://www.ksi.is/mot/nr/4712.
Knattspyrnusamband Íslands. (2008, janúar). Sjónvarpsréttarsamningur KSÍ og
SportFive undirritaður. Sótt 1. apríl 2010 af http://www.ksi.is/mot/nr/5921.
Knattspyrnusamband Íslands. (2009, apríl). Pepsi-deildin í knattspyrnu 2009.
Deildirnar heita héðan í frá Pepsi-deild karla og Pepsi-deild kvenna. Sótt
20.mars 2010 af http://www.ksi.is/mot/nr/7316.
Knattspyrnusamband Íslands. (e.d.). Íslandsmót – Landssímadeild karla. Sótt 19. apríl
2010 af http://www.ksi.is/mot/motalisti/urslit-stada/?MotNumer=10545.
Knattspyrnusamband Íslands. (e.d.). Íslandsmót – Símadeild karla. Sótt 19. apríl 2010
af http://www.ksi.is/mot/motalisti/urslit-stada/?MotNumer=1483.
Knattspyrnusamband Íslands. (e.d.). Mótalisti. Sótt 25. apríl 2010 af
http://www.ksi.is/mot/motalisti/.
Kotler, P., Wong, V., Saunders, J. og Armstrong, G. (2008). Principles of Marketing
(5. Evrópsk útgáfa). Essex: FT Prentice Hall.
Lacey, R. (2009). The Pivotal roles of product knowledge and corporate social
responsibility in event sponsorship effectiveness [rafræn útgáfa]. Journal of
Business Research, 11, (1). doi:10.1016/j.jbusres.2009.11.001
Landsbankinn. (2007, apríl). Landsbankinn úthlutar 75 milljónum króna til 75 góðra
málefna. Sótt 20. apríl 2010 af
http://www.landsbanki.is/umlandsbankann/frettirogutgafuefni/frettir/?NewsID=
8251.
Meenaghan, T. (1991 a). The role of sponsorship in the marketing communications
mix. International Journal of Advertising, 17, 3 - 28.
Meenaghan, T. (1991 b). Sponsorship – Legitimising the Medium. European Journal
of Marketing, 25, 5 – 10.
Morgunblaðið. (1994, mars). Sól h/f styrkir deildina í þrjú ár. Sótt 26. apríl 2010 af
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=127936.
Mullin, B. J., Hardy, S. og Sutton, W. (2007). Sport Marketing (3. útgáfa).
Champaign: Human Kinetics.
-44 -

Porter, M. (2008). On Competition. Boston: Harvard Business School Press.
Samtök atvinnulífsins. (2004, janúar). Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja. Sótt 2. apríl
2010 af http://www.sa.is/frettir/almennar/nr/1806/.
Schulz, E. (2000). The marketing game. Gogan Page Ltd.
Síminn. (2002, maí). Símadeildin hefst mánudaginn 20. maí. Sótt 26. apríl 2010 af
http://siminn.is/um-simann/frettasetur/nanar/store63/item1562/.
Sport Five. (2010). SPORTFIVE markets top football leagues. Sótt 7. apríl 2010 af
http://www.sportfive.com/index.php?id=608.
Ukman, L. (2008). IEG’s Guide to Sponsorship. Chicago: IEG.
Útflutningsráð Íslands. (e.d.). Samfélagsleg ábyrgð. Sótt 2. apríl 2010 af
http://www.icetrade.is/THjonusta/Markadsupplysingar/Samfelagsleg-abyrgd/.
Walliser, B. (2003). An international review of sponsorship research: extension and
update. International Journal of Advertising, 22, (1).

-45 -

Viðauki I

Viðmælandi: Jóhann Sveinn Friðleifsson, markaðssérfræðingur hjá Símanum
Dagsetning: 26. Febrúar 2010
Staður: Höfuðstöðvar Símans

Spyrill: Á hverju var ákvörðun ykkar byggð varðandi kostun efstu deildar karla í
knattspyrnu?
Jóhann: Hún var byggð á tvennu, við vildum tengja okkur við eitthvað sem væri
vinsælt í þjóðfélaginu og sem eitthvað næði til margra aldurshópa, þannig að
knattspyrnan var, þó svo að yngri flokkarnir væru svo lítið fráteknir, eitthvað
sem við vildum tengjast þar sem að knattspyrna er vinsælasta íþróttin hér á
landi. Póstur og sími var aðskilið 1998, og úr því varð Landssíminn og
Íslandspóstur og var því eitt af megin markmiðum okkur langað að negla þetta
nafn (Landssíminn) inn til að aðgreina það frá Pósti og Síma, en nafninu var
síðar breytt í Símann og þar af leiðandi breyttist nafn deildarinnar í Símadeildin
úr Landssímadeildin. Auðvitað spilaði líka inn að okkur vantaði birtingu í
snjónvarpi og á skiltum á völlunum og því var þetta að hluta til eins og að birta
hefðbundna auglýsingu. Einnig var þetta bara styrkur og því erfitt að segja að
við værum að fá krónu á móti krónu í einhverjum birtingum og það var það
meira að við fengjum nafnið. Eftir nokkur prufu ár fengum við fleiri hugmyndir
um hvernig ætti að styrkja þetta betur og náðum þannig að koma okkur að oftar
í fjölmiðlum og birtingum. T.d. var það okkar hugmynd að verðlauna eftir seks
umferðir sem KSÍ samþykkti og er ennþá í dag, í stað þess að verðlauna bara á
lokahófinu og fengum því tryggari umfjöllun í fjölmiðlum, en svo lentum við í
því eins og mörg fyrirtæki að RÚV áttu mjög erfitt með að kalla hlutina eins og
þeir heita í fréttum og notuðu bara nafnið efsta deild karla í stað
Símadeildarinnar. En varðandi ákvörðunina var það helst þetta tvennt sem ég
nefndi með að tengja okkur við eitthvað vinsælt í þjóðfélaginu eins og heilsu, og
eitthvað sem næði til margra aldurshópa. Einnig að að stimpla inn nafnið
auðvitað.
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Spyrill: Hver voru markmið ykkar sem auglýsandi?
Jóhann: Sko, ég man það ekki nákvæmlega og hvernig þau voru sett niður. Við
settum okkur frekar þannig markmið að við vildum að ákveðinn hluti
þjóðarinnar vissu hverjir væru að styrkja við bakið á íslenskri knattspyrnu t.d.
með úthringi könnunum og svo annað sem í raun og veru sem er gefið, er að
það er jákvætt að styrkja íslenska knattspyrnu. Við vorum ekki búnir að gera í
raun og veru neinar ítarlegar rannsóknir um hvað það gæfi t.d. með auknum
viðskiptum eða jákvæðri ímynd. Eitt var allavega klárt og það var að það átti að
gera þetta að alvöru m.v. undanfarin ár. Við lentum í vandræðum í byrjun með
Sport Five þar sem þeir áttu réttinn á birtingum úr deildinni og það náðust ekki
samningar sem gerði það að verkum að við fengum ekki þá birtingu á íslensku
sjónvarpsstöðunum sem við vildum, en þeir voru fúlir að KSÍ væru ekki búnir að
selja réttindin til einhverja útlenda fyrirtækja á of háu verði og þetta vesen var
alveg fram að fimmtu eða sjöttu umferð og vorum því ekki að fá þá umfjöllum
sem við vorum að borga fyrir. Einnig var eitt af markmiðum okkar var að útbúa
svona boðsmiða eða VIP miða fyrir einhverja lykilviðskiptavini eða einhver
fyrirtæki og þá var aðeins meira í kringum leikina. Oftar en einu sinni var
einhver samkoma hér hjá okkur og síðar rölt niður í KSÍ, og á leikinn.
Spyrill: Var þá í raun og veru ímyndin aðallega sem þið vilduð bæta með því að
tengjast knattspyrnu og heilsu?
Jóhann: Já, jú þá má segja það.
Spyrill: Telur þú að þessum markmiðum sem þú nefnir hafi verið náð?
Jóhann: Já, ég held sko að á sérstaklega svo seinni hluta þessara ára þar sem
það tók nátturulega smá tíma fyrir fólk að ná þessu nafni og svona, en eftir tvö
ár var þetta orðið býsna fast, Símadeildin og voru meira segja RÚV gaurarnir
farnir að segja þetta ósjálfrátt í sjónvarpi og útvarpi. Mig minnir að það hafi nú
bara verið samið til eins árs í einu, þannig að á hverju ári var reynt að prútta
og fá meira og meira inn í samninginn þrátt fyrir að upphæðin hafi staðið í stað
og svo var einmitt kvennaboltanum bætt við og það sem var síðan að mig minnir
þar sem þetta var bara meistaraflokkur að við vildum teygja þetta eitthvað
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lengra niður í yngri flokkana en þar sem þetta var dýrt og var það ekki
möguleiki. Þetta var ein af ástæðum þess að við hættum þessu, s.s. að það var
ekki hægt að stækka þetta meira vegna kostnaðar. Það losnaði eitthvað af
þessum mótum N1 mótið, Shell mótið man ekki alveg hvaða mót það var, og
árið eftir Gull og Silfur mótið, en þetta varð of dýrt og því hættum við þessu. Við
í markaðsdeildinni vildum halda áfram eitt ár í viðbót þar sem við vorum með
fullt af nýjum hugmyndum í framhaldi við að veita verðlaun eftir seks umferðir
en að lokum var ákvörðun yfirstjórnar að hætta að kosta deildina. Sem var svo
sem ágætt fyrir KSÍ því þeir fengu kostunaraðila sem setti helmingi meiri pening
í þetta (Landsbankinn).
Spyrill: Voru þið með einhverjar mælingar á árangri útfrá kostun deildarinnar?
Jóhann: Það var í raun og veru bara Gallup þar sem við settum í einhvern vagn
spurningar sem „Veist þú hverjir eru að styrkja efstu deild í knattspyrnu“ og
„finnst þér mikilvægt að stórfyrirtæki styðji við bakið á íþróttum“ og þannig.
Markmiðið með þessum könnunum var að athuga hvort nafnið væri að skila sér
til almennings og svo líka „hversu miklu máli finnst þér að stórfyrirtæki styðji
íþróttastarfsemi“ og „hvaða starfsemi finnst þér að stórfyrirtæki ættu helst að
styrkja“. Einnig könnuðum við hvort fólki fannst að við ættum að styrkja
góðgerðarmál eða íslenska kvikmyndagerð og þannig hluti. Knattspyrnan
skoraði hátt þarna. Svo líka að hvort að það var ein spurning „finnst þér
jákvætt, neikvætt eða hvorki né að Síminn styrki íslenska knattspyrnu“ eða
eitthað svo leiðis. Þessar kannanir komu það vel út að við bættum alltaf við einu
ári og eins og með margar kostanir þá er talað um að maður þurfi að leggja
jafn mikið pening í auglýsingar og kostunina sjálfa. En þar sem þessi kostun var
það dýr höfðum við ekki peninga til að leggja út meiri kostnað í auglýsingar
eins og Landsbankinn síðan gerði. Ég man að þessir markaþættir sem voru á
RÚV og Sýn á sunnudögum, þar urðum við eginlega að fá pláss og höfðum ekki
efni á að setja pening í það þar sem það var ekki hluti af kostuninni og ekki í
KSÍ samningnum, og þurftum við að borga RÚV og Sýn til að fá að birta þetta
og var gert sér Símadeildar logo. En kostunin var það dýr og var ekki vinsælt að
auglýsa deildina aukalega þar fyrir utan.
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Spyrill: Var árangurinn ásættanlegur?
Jóhann: Það er svo lítið erfitt að segja en tilfinningin var þannig að hann væri
ásættanlegur og allavega út frá þessum könnunum sem við gerðum og það væri
þú veist bara knattspyrnan og sýnileikinn frá maí í september og einnig með
skiltin á besta stað á völlunum og á miðjunni líka ásamt krökkum sem voru í
bolum merktum Símanum og með löbbuðu inná völlinn með Síma borða. En ég
veit ekki með hvað er ásættanlegt, því það er mjög erfitt að reikna það í krónum
og aurum. En ímyndin bættist og vörumerkjavitund einnig sem kannanir sýndu
enda héldum við áfram með þetta í ein fimm ár frá 1998 til 2003.
Spyrill: Telur þú að vörumerkjavitund og ímynd Símans hafi aukist meðal
markhópsins?
Jóhann: Sko það er dálítið erfitt að segja því Síminn var nátturulega partur af
Pósti og Síma þannig að menn voru kannski ekki alveg að kynnast einhverju frá
grunni þannig að lang flestir á markaðnum vissu hvað Síminn stóð fyrir og var
nátturlega ríkisfyrirtæki í byrjun og með ákveðna punga ímynd og var verið að
reyna létta aðeins á henni með fyrirmyndum t.d. með þessum gaurum sem voru
að spila og voru fleiri strákar í deildinni núna sem voru í landsliðinu. Þannig að
það frekar þannig að fólk vissi hvað Síminn var og hvað hann stóð fyrir og
vorum við frekar að reyna ná fram jákvæðum áhrifum með því að tengja Símann
við eitthvað jákvætt sem myndi síðan smitast yfir á fyrirtækið og ekki bara
einhverjar símareikningar sem fólk væru að tengja fyrirtækið við eða
verðhækkanir. En ég held að við höfum ekkert sko farið í einhverjar djúpar
rannsóknir á þessum þætti. Svo sem engar fyrirmyndir erlendis frá og voru
engin símafélög erlendis að styðja neinar deildir heldur frekar lið eins og O2
sem voru hjá Arsenal og Vodafone hjá Manchester United og það komu
hugmyndir á hverju ári um að styrkja eitthvað lið í bláaum búningum eins og
Fram út af því að Síminn er með blátt logo og allt það í kring, en við hugsuðum
frekar um heildarkoseptið eða regnhlífina, sem sagt efstu deild karla í
knattspyrnu og ef liðið var þar vorum við að styrkja það. Það sem gerðum líka,
en er kannski auka atriði, var að styrkja KSÍ og borguðum sértaklega fyrir það.
Það var kannski meira í sambandi við Laugardalsvöllinn og landsleiki og
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eitthvað sem tengdist því. En við getum sagt að það hafi sparað eitthvað, en við
vorum með hreina reglu um að styrkja engin félög varðandi knattspyrnu, hvort
sem væri yngri flokkar eða eldri eða að kaupa skilti á neina velli og vorum s.s.
bara að styrkja Símadeildina og vorum að gera það vel og ekkert meira en það.
Spyrill: Hverjar eru aðalástæður þess að samningnum var ekki framlengt?
Jóhann: Það var í raun og veru budgetið. Þessi ákvörðun var gerð svo lítið
seint og voru því KSÍ ekki beint ánægðir með okkur Eggert Magnússon og
félagar en hún bara stóð. Ég veit ekki hvort það tengist ákvörðuninni en það
kom nýr yfirmaður markaðsmála hjá Símanum skömmu áður og hún vildi
kannski svo lítið sýna að hún hafði aðrar áherslur og þannig að eftir að hún
kom til starfa var þessum samningi sagt upp og eytt í annað. Fórum ekki í nett
alveg jafn stórt en kannski einhverja minni hluti.
Spyrill: Skilaði kostunin meiri tekjum heldur en til var kostað?
Jóhann: Það var aldrei neitt reiknað út. Stundum var þetta þannig að sko við
vorum kannski að fá slæma umfjöllun út af einhverju öðru, og þá kom
Símadeildin og kom í veg fyrir það að ímyndin færi neðar hjá allavega þeim
voru í kringum knattspyrnuna . En samningurinn var dýr sem gerður við KSÍ og
við vorum nátturulega bara með litla skrifstofu og þannig að það erfitt að segja
að þetta hafi skilað einhverju. Við vorum ekki að fá neinar beinar tekjur útfrá
því að vera kostnunaraðili. Þetta var frekar þannig að við vorum að fá
viðskiptavini í gegnum bætta ímynd með því að vera kostunaraðili. Það voru
einhverjar aðgerðir í gangi sem gengu ágætlega og við vorum nátturulega að
semja við liðin sem voru í efstu deild og sjá til þess að þau væru í viðskiptum við
okkur. KSÍ bakkaði okkur uppí þessu og mæltu til þess að liðin myndu fara til
Símans með viðskiptin sín en engir samningar voru gerðir. Þetta voru samt
engir risapeningar sem voru að koma frá klúbbunum miðað við fyrirtæki. En
það er hægt að nefna marga hluti og komust menn að þeirri niðurstöðu að þetta
hafi verið þess virði. Svarið er því bara Já, þótt erfitt sé að sanna það á
einhverju blaði. Við vorum í raun og veru þeir fyrstu sem fóru í þetta af fullum
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krafti og vorum að kosta deildina í meira en þrjú ár í senn og vorum með fleiri
hluti í boði eins og skilti, verðlaun eftir seks umferðir o.fl.
Spyrill: Var kostun deildarinnar heppilegt fyrir fyrirtækið/vörumerkið þegar á
heildina er litið?
Jóhann: Já, við vorum allavega sáttir en gátum nátturulega ekki haldið áfram
eins og ég greindi frá.
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Viðauki II
Viðmælandi: Óli Rúnar Jónsson, markaðsstjóri Pepsi á Íslandi
Dagssetning: 5. Mars 2010
Staður: Höfuðstöðvar Ölgerðarinnar hf.
Spyrill: Á hverju var ákvörðun ykkar byggð varðandi kostun efstu deildar karla í
knattspyrnu?
Óli Rúnar: Pepsi sem sagt á alþjóðavísu á langa sögulega tengingu við fótbolta
og hérna það muna nátturulega allir eftir Beckham auglýsingunum og svo er
Pepsi Getorade að fara gegn með Ronaldinho, Giggs og fleiri og Carlos var hjá
Pepsi og fullt af öðrum mönnum og í hvert skipti sem þessi stórmót eru haldin
eins og HM í sumar og EM hefur verið, þá hefur verið risaherferð hjá Pepsi
oftar en ekki, sem er svona gorilla-marketing herferð og það gerist þannig að
Pepsi signar yfirleitt flottustu leikmennina og þá sem eru að keppa í mótinu og
erum núna með átta af þrettán bestu leikmennina í heimi á samning hjá Pepsi
og erum að fara afstað með World Cup herferð en getum ekki átt nafnið þar sem
Coca Cola er official sponsor en við erum s.s. að fara afstað með herferð með
Lampard, Torres, Ballack, Torres, Drogba og einhverjum fleirum. Þannig að
þetta platform er alveg til staðar og svo fyrir utan það var fyrir nokkrum árum
síðan hætt að eyða peningum í að markaðssetja Pepsi á Íslandi á meðan sykraði
kólaflokkurinn var að minnka á meðan diet cola flokkurinn var að stækka og við
vorum leader í diet cola og þá var mun skynsamlegara að eyða bara öllum
peningnum í Pepsi-Max og sem var gert með frábærum árangri, en hinsvegar er
þetta orðin allt öðruvísi staða núna og vöxturinn hefur staðnað í diet cola en
hefur aftur farið afstað í sykruðu kóla og hafa því utanaðkomandi áhrif breytt
þessu og núna þurfum við aftur að fara hugsa um Pepsi og Pepsi vantaði
einhverna staðfærslu á Íslandi. Pepsi var einhvern vegin farið að vantar
eitthvað til að standa fyrir eins og vörumerki þurfa að gera, þannig að þarna
var mjög gott platform til að taka bara íslensku deildina og búa bara til fótbolta
gosdrykk og Pepsi í einum pakka. Það var svona partur af ákvörðunni líka. Svo
var þetta bara góður díll.
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Spyrill: Hver voru markmið ykkar með kostuninni?
Óli Rúnar: Það var mjög skýrt. Selja meira Pepsi. En kannski ekki síður að selja
Pepsi til lengri tíma því við lítum á þetta sem brand building frekar heldur en
sales drive. Getur valið á milli þessara tveggja, ef þú velur brand building tekur
þetta við sér seinna meira eftir hálft ár eða meira, eða bara fara og auglýsa
„Pepsi í bónus, pepsi í bónus“ með sales-drive til að örva sölu til skemmri tíma.
Þetta hjálpar bæði sölunni en í okkar tilfelli er þetta brand building atriði.
Spyrill: Hefur markmiðum verið náð með kostuninni?
Óli Rúnar: Það er svo lítið erfitt að segja eins og er, en ég nota það sama og ég
nota þegar menn eru að benda mér á hvernig hægt er að örva sölu strax, en það
er ómögulegt að mæla því það eru svo margir aðrir þættir sem spila inn þegar
þú ætlar að mæta heildar lítra sölu. Bara eins og ég var að segja áðan (áður en
upptaka hófst) með að Coca Cola hafi keypt golfin í Bónus í oktbóer, nóvember
og desember í fyrra, bara það spilar miklu meira inn varðandi söluna heldur en
auglýsingar. Brand building hefur áhrif í auglýsingum eitthvað fram í tímann en
ef ég myndi vilja selja rosalega mikið núna strax og ekki hugsa um framtíðina,
þá myndi ég bara eyða öllum peningum í að kaupa allt golfpláss í stóru
búðunum þannig að það fyrsta sem allir myndu sjá þegar þeir fara í búðina er
Pepsi. Þá myndi bara salana aukast um gríðalegar marga lítra, sem hefur miklu
meiri bein áhrif heldur en eitthvað brand building, en hinsvegar getum við litið
á þetta þannig að trend línan í markaðshlutdeild á Pepsi er að aukast, þannig
að við erum pottþétt að gera eitthvað rétt. Ég dreg þá ályktun á þessu að þetta
hafi verið mjög góður kostur fyrir Pepsi þar sem þetta er rosalega mikill
sýnileiki.
Spyrill: Hvernig mælið þið árangur út frá kostuninni?
Óli Rúnar: Það er markaðshlutdeild, en það er til ein leið til að mæta þetta á
markvissari hátt. Það er hægt að mæla t.d. gosið í multi-serve og single-serve.
Single-serve er eitthvað sem þú drekkur á staðnum eins og ½ ltr flaska en multi
serve er 2 ltr flaska og það er alltaf sagt s.s. að single-serve endurspegli miklu
frekar virði vörumerkisins því það er minna verðdrifið. Sem dæmi má nefna
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þegar þú ferð inná bensíns stöð og kaupir bensíns og ætlar að kippa einni gos
með. Þá kaupir þú það sem þig langar í hvort sem það kostar 150 kr eða 1000
kr. Brand virðið endurspeglast frekar í single-servi heldur en multi-servi þar
sem í multi-servi ertu frekar að hugsa um hag allra þar sem þú ert að kaupa
fyrir marga. En það er hægt að gera þetta þannig, að mæla bara single serve
aukningu og hún hefur verið mjög mikil.
Spyrill: Hefur árangurinn hingað til verið ásættanlegur?
Óli Rúnar: Jájá, þetta er bara lang hlaup sem var að hefjast samt og það fer vel
afstað.
Spyrill: Jókst vörumerkjavitund meðal markhópsins? (eða breyttist)
Óli Rúnar: Það fer eftir hvernig þú vilt mæla vörumerkisvitundina. Hvort þú vilt
t.d. vita hvort fleiri viti að Pepsi sé til sem er kannski fyrsta sem kemur upp, þá
er svarið nei því allir vita hvað Pepsi er. Hinsvegar er top-of-mind herferð, það
eru fleiri að hugsa um Pepsi í dag heldur áður en þetta hófst. Top-of-mind
atriðið er kláralega strerkt í þessu. Allir íþróttafréttamenn þurfa að segja Pepsi
allavega 28 sinnum á viku sem er bara gott.
Spyrill: Hefur kostunin skilað meiri tekjum heldur en til var kostað?
Óli Rúnar: Hún hefur það já. Þetta er nátturulega svo lítið erfið spurning því
þetta fer eftir því hlutfalli sem þér finnst eðlilegt að eyða í marketing skilurðu.
Ef ég tek s.s. sem dæmi að ég hafi budget uppá 100 mill og ég má auglýsa fyrir
10% af því og vörumerkið er að skila okkur milljón í tekjur þá finnst mér
eðlilegt að 10% fari í marketing. Þetta er oft svona, einhver regla í marketing.
Ef þú tekur það hlutfallið af því s.s. að Pepsi deildin kostaði x mikið af
marketing budgetinu mínu og hlutfallslega hefur salan átt að aukast svona
hugsa ég að þetta sé ekki að skila sér, en á móti hefur aukning í framleiðslu
aukist til muna og ef við miðum við það er þetta klárlega margfallt að borga sig.
Þannig að þetta er soldið hvernig þú ert að meina.
Spyrill: Er kostunin heppileg fyrir vörumerkið þegar á heildina er litið?
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Óli Rúnar: Ekki spurning! Þetta var strategískt mjög sterkt fyrir Pepsi og er
búið að lyrfta Pepsi upp á annað plan á Íslenskum markaði eftir að hafa verið í
marketing svelti í nokkur ár.
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Viðauki III
Viðmælandi: Ómar Smárason, markaðsstjóri KSÍ
Dagsetning: 6. Apríl 2010
Staður: Spurningar voru sendar í tölvupósti
Spyrill: Hvernig er samstarfi ykkar við Sport Five háttað?
Ómar: KSÍ selur sjónvarps- og markaðsréttindi af landsleikjum karla til
Sportfive.

Í samningnum felst einnig að Sportfive kaupi réttindin að efstu

deildum karla og kvenna, bikarkeppnum karla og kvenna, og landsleikjum
kvenna.

Sportfive greiðir KSÍ fyrir þessi réttindi og selur þau síðan til

sjónvarpsstöðva (beinar útsendingar frá heimalandsleikjum og leikjum í deild +
bikar) og auglýsenda/fyrirtækja (auglýsingar á skiltum við völlinn, öll
markaðsréttindi tengd deild og bikar).
Spyrill: Hvernig hefur samstarfi ykkar við kostunaraðila deildarinnar verið
háttað? (Síminn, Landsbankinn og Pepsi)
Ómar: KSÍ veitir síðan nauðsynlega stuðning við framkvæmd þeirra samninga
sem gerðir eru, við sjónvarpsstöðvar sem haupa réttindi og við það fyrirtæki
sem kaupir kostun. Unnið er mjög náið með markaðsdeildum kostunaraðila go
með útsendingaraðilum í tengslum við beinar útsendingar. Þá fylgist KSÍ einnig
mjög náið með framkvæmd t.d. sjónvarpsstöðva á útsendingum og markaþáttum
þar sem við á. KSÍ er í raun milliliður sem fylgist með því að allir aðilar
samningsins séu að standa við sitt.
Spyrill: Hver eru helstu markmið KSÍ með samstarfinu við SportFive?
Ómar: Samstarfið við Sportfive snýst í raun um að tryggja fjárhagslega
hagsmuni og að hámarka fjárhagslegan ávinning af sjónvarps- og
markaðsréttindum af íslenskri knattspyrnu, bæði fyrir KSÍ sjálft og
aðildarfélögin. Því stærri samninga sem við gerum, því meira njóta okkar
aðildarfélög góðs af því. Sportfive er eitt allra öflugasta fyrirtækið á sínu sviði
og því mjög sterkur samstarfsaðili.
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Spyrill: Hver eru helstu markmið KSÍ með samstarfinu við kostunaraðila
deildarinnar?
Ómar: Hagsmunir kostunaraðila, KSÍ og Sportfive fara í raun saman. Því betri
árangri sem við náum, þeim mun meira hagnast allir. Hlutkverk KSÍ er að
tryggja að kostunaraðili deildarinnar fái sem allra bestan stuðning frá KSÍ og
félögunum til að hámarka árangur úr kostuninni, hvað varðar kynningu og
framsetningu á vörunni. Varan er í þessu tilfelli t.d. Pepsi-deildin. Það má því
segja að markmið KSÍ séu bæði knattspyrnuleg og fjárhagsleg. Við þurfum að
tryggja að varan sé rétt fram sett til að auka veg og vanda efstu deildar í
knattspyrnu og ef það tekst getur tvennt gerst - annars vegar að kostunaraðilinn
sé ánægður og vilji halda samstarfinu áfram til lengri tíma, eða þá að aðrir
aðilar sjái hag sinn í að taka við keflinu þegar núverandi kostunaraðili hættir.
Spyrill: Hvaða kostunaraðili hefur reynst ykkur best? (varðandi ímynd,
aðsókn á leiki, tekjur o.fl)
Ómar: Það er erfitt að velja einn aðila. Landsbankinn hafði auðvitað ákveðna
sérstöðu því þar voru peningarnir ekki af skornum skammti og miklu fé var
ausið í Landsbankadeildina og kynningu á henni, enda byggðist markaðsstarf
Landsbankans að miklu leyti upp á fótbolta. Þar var í raun allt gert og auglýst
alls staðar, nógur peningur og nógur mannskaður í markaðsdeildinni. Ölgerðin
tæklar þetta auðvitað öðruvísi með Pepsi-deildina, þar er mikil áhersla lögð á
hagkvæmni og markvissari leit að réttu miðlunum til að ná til markhópanna.
Síminn var ákveðinn frumherji í þessu, því á þeim tíma sem Síminn var með
deildina þá áttu sér stað miklar breytingar á sjónvarpsmarkaðnum.
Hugmyndafræðin og viðhorfið gagnvart kostun var allt annað. Þá var þetta
meira svona "OK, núna erum við búnir að borga fyrir kostunina, hvað gerist
svo?". Í dag er þetta þannig að menn kaupa kostun og eru þá þegar búnir að
velta fyrir sér hversu miklu þeir þurfi að eyða til viðbótar til að ná sem mestu út
úr fjárfestingunni.
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Viðauki IV
Viðmælandi: Florian Riepe, markaðsstjóri hjá Sport Five
Dagsetning: 7. Apríl 2010
Staður: Spurningar sendar með tölvupósti.
Spyrill: Can you please describe your co-operation with the Icelandic Football
Association?
Florian: SPORTFIVE has a long lasting relationship to the IFA, based mainly
on the TV rights they have to offer. This means that we are selling the TV rights
of the IFA to the respective TV stations (National Team & League) in Iceland
and abroad (National Team).
Spyrill: Can you please describe your agreement with the Icelandic League's sponsor?
(Pepsi)
Florian: We used to have Landsbankinn as the League sponsor. Pepsi took over
after the bank crises. Please understand, that I can't give you the details of
pricing and content of the package. But it provides Pepsi with a wide variety of
rights in order to activate such a sponsorship in an appropriate way.
Spyrill: How is this agreement above advantageous for the sponsor?
Florian: This is up to the sponsor. Pepsi needs to activate the rights in a proper
way and adopted it for there communication goals (each sponsor has a different
communication aim). Landsbankinn did that in the past in a remarkable way!
Spyrill: What is S5's main goal with the agreement with the sponsor?
Florian: To provide the League with good sponsorship money in order to help
cover the league's costs.
Spyrill: What is S5's main goal with the co-operation with the Icelandic Football
Association?
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Florian: SPORTFIVE is very well connected all over Europe regarding TV
stations and sponsors. A single Federation will have quite some difficulties
(except a few big ones) to sell there rights abroad and to keep track with the
newest technologies and market changes. Therefore Federations all over
Europe like to work with a partner agency like us. Our aim is to please the client
(IFA) by developing there football with our know-how.
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Viðauki V
Viðmælandi: Þórmundur Jónatansson, markaðsdeild Landsbankans
Dagsetning: 5. maí 2010
Staður: Vesturbæjarútibú Landsbankans
Spyrill: Á hverju var ákvörðun ykkar byggð varðandi kostun efstu deilda karla og kvenna í
knattspyrnu?
Þórmundur: Ákvörðunin sem slík byggist á því að við vildum hafa sem hluta af okkar
styrktarstefnu fyrir bankann vera mjög öflugir á sviði íþrótta, okkar styrktarstefna
skiptist í fernt þar sem við vildum styðja með afgerandi hætti mannúðarmál, menning
og listir, æskulýðs og íþróttamál og menntamál. Og á hverju þessum sviðum vildum við
vera með leiðandi samninga og á þessum tíma og síðar vildum velja bestu mögulegu
kostunina sem í boði var og ákvöðum að kosta efstu deild karla og kvenna. Knattspyrna
var og er vinsælasta íþrótt á landinu, hún er leikinn um allt land. Landsbankinn er
hérna....var meina ég á þessum tíma einn stærsti banki landsins, og með mestu
markaðshlutdeildina, og einnig með flest útibúin á landinu, þannig að við vorum stórir
á landsvísu þannig að hvort tveggja rímaði vel saman. Við sáum þarna mikið tækifæri í
öðrulagi, s.s. var í fyrsta lagi að við vildum vera með hérna ... einn stóran
samstarfssamning á sviði íþrótta og við náðum í leiðinni að tengja okkar starf við
stuðning við öll útbúin, þ.e.a.s. við gátum verið með öll útibúin í markaðsstarfi og í
gegnum allt fyrirtækið og það er mjög mikilvægt og við fáum mun meira úr slíku
samstarfi í stað þess að styrkja bara í gegnum höfuðstöðvarnar en þá hverfur það. Við
töldum einnig líka eðlilegt að vera með einn leiðandi aðila, þ.e.a.s. við vorum líka
bakhjarl KSÍ á sama tíma. Við völdum knattspyrnuna, en vorum að styrkja aðrar
íþróttir með öðrum hætti í gegnum útibúin með minni samningum, en þetta var svona
kostun á landsvísu. Í öðru lagi vildum við gjarnan ná fram að létta yfirbragð og ímynd
bankans og hérna...þess vegna var ákveðið að fara alla leið í þessu samstarfi þ.e.a.s.
að nýta kostunina og gera úr því ímyndarherferð og við fórum alla leið í okkar nálgun
og auglýstum töluvert mikið að við værum í þessu, þannig að það var þannig að
Landsbankadeildin var á tímabili frá 2003-2008 ein af megin ímyndarherfðum
bankans, til hliðar við hátíðsdagaherferðina og herferðir eins og ”leggðu góðu málefni
lið” og stefna okkar var að vera með þessar þrjár ímyndarherferðir ”ongoing” s.s. í
keyrslu allt árið og markmið gagnvart ímyndinni var í raun og veru að létta ímyndina
upp og var í rauninni hérna .... að efla samfélagið í gegnum Landsbankadeildina, að
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við værum að efla grasrótarstarf um land allt í stuðningi við þau, við værum að efla
afreksstörf í gegnum meistaraflokkana og erum að hvetja fólk til að fara á völlin til að
taka þátt í skemmtilegum leik. Í þriðja lag var svona kannski, má nefna að það var
hlutverk fyrirtækisins að skila tilbaka til samfélagsins að veita stuðning til samfélagsins
með einum eða öðrum hætti og er svona hluti af samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja.
Þannig að við töldum stuðning við Landsbankadeildina, efstu deild karla og kvenna
vera þessi góða leið til að nýta okkar styrktarfé að því að nýttist mjög mörgum aðilum
og þetta var mjög öflugt verkefni. Þannig að þetta er svona í grófum dráttum.
Spyrill: Hver voru markmið ykkar með kostuninni?
Þórmundur: Markmiðin voru mjög skýr, og voru í sjö liðum. Þú hefur þau hérna
(Þórmundur vísar í blað sem hann tók með í viðtalið sem sýnir sjö helstu markmið
bankans með kostuninni.)
•

Að efla íslenska knattspyrnu

•

Að viðhalda og efla jákvæða ímynd Landsbankans

•

Að undirstrika að Landsbankinn væri helsti bakhjarl íslenskrar knattspyrnu

•

Að skapa fjölskylduvæna umgjörð á vellinum

•

Að efla og styðja við bakið á félögunum í Landsbankadeild karla og kvenna

•

Að auka umfjöllun um Landsbankadeildina og íslenska knattspyrnu

•

Að fjölga áhorfendum á leikjum Landsbankadeildarinnar
og þau voru þau sömu allan tímann, það er miklvægt að taka fram að það var s.s. í
raun og veru að við værum í senn að efla íþróttina, styðja við knattspyrnuna hreyfinguna, fólkið sem starfar í henni og síðan að hvetja áhorfendur til að fylgjast með
og við vorum að styðja á víðum grundvelli. Síðan var markmiðið að viðhalda og efla
jákvæðri ímynd bankans og hérna....sko, það eru þessu sjö sundurliðu markmið, en þá
má kannski líka taka það fram að þá skipta þessu í þrennt, sem eru að efla íþróttirnar
og íþróttina sjálfa, og í öðru lagi að efla ímynd bankans og í þriðja lagi að svona að
huga að viðskiptatengslum, þ.e.a.s. að við gátum notað okkar þarna... okkar miða og
annað slíkt til að bjóða fólki á völlinn. Þannig að við vorum hérna ... það var svona
kannski þægilegt að kalla þetta þríleitt markmið, að efla knattspyrnuna, samfélagslegur
stuðningur og að þetta var liður í að efla ímynd bankans og í þriðja lagi að búa til
vettvang til að efla viðskiptatengsl, að bjóða viðskiptavinum á völlinn og
viðskiptatengslin voru kannski ekki eins mikið ”opinber” og voru kannski svona þriðji
bónusinn gagnvart því, má kalla þetta innri markmið. Ávinningurinn var í raun mjög
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skýr, Landsbankadeildin var ímyndunarherferð fyrir bankann, vettvangur til að styrkja
íslenskt íþróttalíf og tækifæri til að efla tengsl við viðskiptavini. Þetta er svona key
setning hérna og hér fyrir neðan ítarlegri sundurliðun að markmiðunum (Þórmundur
vísar í sama blað). Vil bara taka það fram strax að í sambandi við að efla tengslin við
viðskiptavini að svona ekki síst í ljósi þess að við erum að tala saman eftir hrun, að við
fengum svona ákveðið magn að boðsmiðum sem var svona leið til að geta veitt útibúum
tækifæri á að bjóða viðskiptavinum. Í öðru vorum við móttökur fyrir leiki, nokkrum
sinnum í karla deildinni og líka kvenna deildinni, sem var svona liður í að fá fólk í
kringum félögin inn. Og í þriðja lagi styrktum við verkefni með KSÍ að bjóða öllum 16
ára og yngri frítt á völlinn, þannig að þessi tengsl við viðskiptavinina voru á öllum
aldri, þau voru ekki bundin við business eða einhvern s.s. svona fyrirtækja hátt sem
margir mundu lesa út úr því, heldur var þetta, við vildum gefa öllum kost á að fara á
völlinn og bjuggum okkur þannig til tengsl. Þannig að allt var þetta samfélagslegt
verkefni fyrir okkur og var gríðarlega sterkt og bauð upp á að flétta þetta allt inní
okkar kerfi og okkar starf, og það er í raun og veru eitthvað sem reyndist bankanum vel
og er hluti af ávinningnum.
Spyrill: Náðust þessi markmið?
Þórmundur: Við getum nánast svarað því svona lið fyrir lið. Í ímyndarherferðinni þá
náðust þau markmið mjög skýrt. Stóru tölurnar eins og ímynd bankans var hérna í fyrir
hrun 95-98%. Ok, en það er eitt. Það er miklu betra að skoða þetta (Þórmundur vísar í
tölur frá capacent gallup), að því að vorum sterk í Landsbankadeildinni og í menningu
og listum, þá spurðum við sérstaklega ”hvaða banki telur þú er að styðja best við
menningu og listir, við íþróttastarf og í þriðja lagi við góðgerðarmál”. Niðurstöðurnar
urðu þær að Landsbankinn var með af bönkunum fjórum bestir í menningu og listum
með 64,9% og aðrir með 10-13% og í mannúðarstarfi og góðgerðarmálum vorum við
með 43%, mjög háa tölu og hinir voru með 13-25%. Og í þriðja lagi sem er auðvitað
nátengt Landsbankadeildinni, vorum við með 45-59% í þremur könnunum, um hver
studdi best við íþróttastarf og þetta er eðliegar tölur, þú sérð að fyrstu tölur eru í mars
og þá var deildin ekki í gangi, í júní fara þær í 59% og deildin í gangi og niður í 45,9%
aftur en þá er Reykjavíkurmaraþonið ný búið og þá hækkar Íslandsbanki eða Glitnir á
móti, sem var allt í góðu en þetta voru afar góðar tölur á þeim tíma og það sýnir það
að Landsbankadeildin var mjög öflug og ég vil taka það fram að þeir sem styrktu
deildina áður gerðu það mjög vel og Síminn gerði það t.d. mjög vel, mjög prýðilega og
aðrir þar á undan. En kannski mesti munurinn er að við fórum alveg alla leið, Síminn
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fór margar mjög góðar leiðir, en Landsbankinn ákvað fljótlega, sérstaklega árin 2005
og 2006 að gera þetta að ímyndarherferð þ.e.a.s að keyra þetta í öllum fjölmiðlum og
við fórum þar með meðal annars á námskeið, eða workshop hjá seljanda deildarinnar,
Sport Five og þeir voru í raun og veru mjög ánægðir síðar hvernig við unnum úr því.
Þegar menn setja ákveðið fjármagn í þessa kostun, þá nátturulega segja fræðin að ef
þú leggur í fjárfestingu í kostun 20% þá þarftu að setja 80% til viðbótar. Þannig að
það þarf svo mikið til þess að ná út úr þessu ávinningnum. En þar sem við erum að
ræða markmiðin, þá er mjög erfitt að reikna það alveg út því við vorum auðvitað ekki
að selja vöru nema bankann og ímyndina. Við gátum ekki sýnt fram á tölur og sölu eins
og t.d. Pepsi getur gert. Þessi þrjú fyrirtæki sem þú ert að skoða eru öll svona pínu ólík,
við erum lengst frá því, þ.e.a.s. að við erum með enga neysluvöru, það var ekki
markmið okkar að selja neysluvöru eða selja sparnað í gegnum deildina, heldur var
miklu stærri hluti af þessu samfélagslegur og ímyndarstarf til að uppfylla okkar metnað
og kröfu í að styðja við samfélagið. Það er pínu ólíkt hinum þó að báðir gera það, þá
eru auðvitað Pepsi að selja Pepsi, en Síminn einhversstaðar þar á milli. En fleiri
markmið, þetta eru þá tölurnar. Varðandi markmiðið að efla íslenska knattspyrnu, þá
teljum við okkur hafa náð því markmiði. Það var mikil umræða og Landsbankadeildin
og deildirnar stóðu á mjög sterkum fótum á þessum tíma. Við erum búnir að tala um að
efla ímynd bankans og held að það hafi tekist með að sýna fram á tölurnar að
Landsbankinn var helsti bakhjarl íslenskrar knattspyrnu. Þessar tölur tala fyrir því. Að
skapa fjölskylduvæna umgjörð á vellinum, okkur tókst það. Við vorum á hverju ári með
gjafarvorur, hoppukastala, vefborða sem var ætlað áhugamönnum. Allt var þetta
hugsað til að efla og boðsmiðarnir einnig. Þetta var svona hugsað til þess að skapa
fjölskylduvæna umgjörð. Þetta var ekki svona einn afmarkaður markhópur, heldur öll
þjóðin sem markhópurinn. Það var okkar markmið. Við ákvöðum að öll þjóðin væru
undir,

en

ekki

bara

knattspyrnuáhugamenn.

Síðan

vorum

við

með

sjónvarpsauglýsingarnar sem voru hugsaðar fyrir alla, blaðaauglýsingar kannski fyrir
þessa mest áhugasama og svo vefurinn, vefborðinn fyrir þessa sem voru mest
áhugasamir, en samt svona þannig að hann kallaði á fólk sem höfðu ekki þegar áhuga,
hann hafði allt í sér fyrir þá sem vildu vita mest og vildu vita meira. Við vorum að
auglýsa hvenær leikirnir voru og var þetta fyrir alla þjóðina til að sýna að við værum
bakhjarlar. Og í sambandi við að styðja við bakið á félögum í Landsbankadeild karla
og kvenna þá gerðum við það með að efla umgjörðina, við lögðum ríka áherslu að allt
efni frá okkur í samstarfi við KSÍ væru mjög vandað og tókum það á okkur það
frumkvæði að prenta veggspjöld og aðgöngumiða fyrir öll félögin og var þetta svona
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samræmt átak til þess að það búa til sterkara brand fyrir deildina. Við vorum
Landsbankadeildarknött og keyptum bolta fyrir öll liðin og þetta var taumað inn í
aðrar hugmyndir eins og stuðningsmannakeppninn var búin að vera áður, þannig að
við byggðum auðvitað ofan á góðu starfi en þetta var í raun og veru nokkuð sem við
fórum mjög hratt í strax 2005 og 2006 var deildin kannski tekin aftur í gegn,
endurnýjuðum brandið og notuðum þá slagorðið ”við elskum fótbolta”. Að auka
umfjöllunina um Landsbankadeildina og íslenska knattspyrnu...það er erfitt að meta
það en síðasta markmiðið, að fjölga áhorfendum á leikjum. Við settum þetta markmið
þar sem þetta er besta leiðin til að fylgjast með áhuganum s.s. hversu margir eru að
koma að horfa. Við vorum að auglýsa leikina, við sáum um það og það var auðvitað
okkar í samstarfi við KSÍ, að finna leiðir til að fá fólkið á völlinn. Þannig að
auglýsingarnar okkar og þeirra framlög og félaganna skapaði þessa leið til að fjölga
áhorfendum. Tölurnar fram til 2007 fjölgar þeim nokkuð jafnt og þétt og var met
slegið. Þetta vorum við ánægð með, við berum ekki ein ábyrgð á þessu en samt sem
bakhjarl deildarinnar og við sem sáum um og gerðum auglýsingarnar og unnum með
ksí að þessu, þá töldum við það vera okkar ábyrgð að hífa þessar tölur upp. Þannig að
þetta eru markmið, og hvort þeim náðist er ég búinn að lýsa því aðeins.
Spyrill: Hvernig fóru mælingar á árangri kostunarinnar fram?
Þórmundur: Við mældum þær með ímyndarmælingum frá Capacent, og hérna gerðum
það sem sagt fyrst með almennum mælingum tvisvar sinnum á ári síðan bættum við við
spurningum í 2008 um menningarstarf, íþróttir og annað. Þær lifðu ekki lengi því
hrunið var í október 2009, og þessar spurningar voru teknar út. Við náðum þremur
mælingum og við sjáum á íþróttamælingunni að þarna eru breytingar sem við náðum
að skýra út. Við mældum með vitundarkönnunum, fann reyndar ekki nýjustu tölurnar,
en við mældum sem sagt þá, við spurðum ”hvaða fyrirtæki styrkti efstu deilda karla og
kvenna” og ítrekuðum síðan með ”hvaða banki styður við efstu deild karla og kvenna”
þannig að við spurðum þetta tvisvar á ári. Í fyrstu spurningunni vorum við með um
40% og í seinni 50-60% í seinni þegar banki var nefndur. Þegar tölur eru afskaplega
viðeigandi fyrir íslenskt markaðssvæði þ.e.a.s. m.v. alþjóðlegar viðmiðanir hjá Sport
Five um almenna vitund um hverjir erui bakhjarlar við ákveðnar þjóðardeildar. Við
vorum allavega ánægð með þetta og var þetta á bilinu 40-60% þ.e.a.s. 40% almenna
spurninginn og síðar þegar bankinn var nefndur. Svo voru einnig mælingar á
áhorfendafjöldanum , það gerðum við í samstarfi við KSÍ. Eins og ég segi þá er erfitt
að meta hvort árangurinn hafi verið ásættanlegur, en ég er nú búinn að vera svara því
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jafnt og þétt, en við vorum ánægð jafnt og þétt allann tímann og ekki hægt að segja að
eitthvað ákveðið eitt ár sem sló í gegn meira en önnur. Reyndar féllu áhorfendatölur
frá 2007 til 2008 en það er vegna fjölgun leikja og það er erfitt að meta, en menn voru
alls ekki óánægðir með áhorfendafjöldann 2008, en 2007 var einhvernvegin öðruvísi
þar sem deildin var meira spennandi og veðrið var gott og líka í leikjum. Með því að fá
fleiri leiki í deildina var ekki endilega gott akkurat þá því það bættust bara við lið sem
voru með fáa áhorfendur, en flestir fylgjast með KR og FH, en það lækkaði hlutfallið
að bæta við tveimur. Við vorum mjög ánægð með árangurinn og við vorum auðvitað
ekki búin með samninginn þegar við hættum, við hefðu átt að vera 2009 en við sögðum
upp samningnum í sparnaðarskyni og vegna þess að við töldum að samfélagið myndi
ekki samþykkja það að við værum áfram sem bakhjarl.
Spyrill: Skilaði kostunin meiri tekjum en til var kostað?
Þórmundur: Það er því miður ekki hægt að svara því, fyrst og fremst ekki vegna þess
að það er ekki hægt að meta það með tölum en við vitum hvað kostunin kostaði en við
vitum ekki alveg hvernig við getum metið ímyndina til fjár á þennan hátt. En það má
segja að það er hægt að skoða bæði ða ímyndin var góð og að hún hafi átt þátt í að
auka viðskiptavinum og halda þeim hjá okkur og gefa fólki að gefa fólki að taka þátt í
deildinni sem var líka liður í að halda viðskiptavinum. Og líka samfélagslegi
stuðningurinn, þannig að við teljum að kostunin hafi haft mjög jákvæð áhrif á að
viðhalda markaðshlutdeild og var viðleitni til að auka hana. Það er næst því sem við
getum komist til að leggja viðskiptalegt mat með tekjum eða fjárhagslegan ávinning en
það verður ekki metið öðruvísi. Auðvitað eru möguleikar á að rannsaka það, beinlínis
að meta ímyndina og það væri auðvitað hægt að þróa aðferðarfræði sem nýttist til að
meta þetta sérstaklega þegar þessar aðstæður eru að.
Spyrill: Var kostunin heppileg fyrir fyrirtækið þegar á heildina er litið?
Þórmundur: Já, ég svara því alveg hiklaust að hún hafi verði heppileg. Og þar vil ég
kannski fá að nýta tækifærið til að nefna að hún var bæði heppileg fyrir fyrirtækið út á
við til að skapa góða ímynd og hún var mjög heppileg til að eiga samskipti við
viðskiptavini og einnig heppileg fyrir fyrirtækið inná við þar sem hún skapaði
stemningu og við nýttum Landsbankadeildina mjög vel í innra markaðsstarfi. Það fékk
hver og einn starfsmaður boðsmiða fyrir hvert tímabil, og það voru viðburðir í
útibúunum sem tengust þessu og því kjörið markaðstækifæri fyrir útibúin á sínum
markaðssvæðum, þannig að ég er nátturulega alveg þeirrar skoðunar að svona kostun
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sé jákvæð fyrir fyrirtæki og ekki síst þegar þau eru nýtt alla leið og möguleikarnir í
markaðsstarfi, innra markaðsstarfi og viðskiptatengslum eru nýttir á réttann hátt m.v.
tækifæri hvers og eins.
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