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Útdráttur á íslensku 
Tilgangur þessa verkefnis var að gera viðskiptaáætlun fyrir þjónustu 

sem sér um skreytingar fyrir veislur og önnur tækifæri. Markmiðið var 

að gera sér grein fyrir því hvort rekstrargrundvöllur væri fyrir svona 

þjónustu hér á landi. Jafnframt var lagt upp með það að sjá hvort að 

hagkvæmt væri að setja á laggirnar verslun með skreytingaefni sem 

myndi nýtast í þjónustuna. 

Blómaverslanir virðast vera þeir aðilar sem sjá að mestu leyti um 

skreytingaþjónustu hér á landi, þó eru nokkur fyrirtæki sem einnig 

bjóða upp á þessa þjónustu. Við gerð atvinnuvegagreiningar kom í ljós 

að mikil aukning hefur orðið á fjölda blóma- og gjafavöruverslana 

síðustu ár og mikil samkeppni er á markaðinum. Heildarveltan hefur 

margfaldast en ekki hefur verið mikill hagnaður í greininni á 

síðastliðnum árum og oft hefur verið tap á rekstri fyrirtækjanna í heild 

sinni.  

Stærstu samkeppnisaðilarnir á blóma- og gjafavörumarkaðinum eru 

Blómaval og Garðheimar. Einnig er IKEA og Rúmfatalagerinn með 

fjölbreytt úrval og þar á meðal gjafavöru og ýmislegt sem hægt er að 

nýta til skreytingagerðar. Jafnframt er mikið um litlar blóma- og 

gjafavöruverslanir á landinu.  

Rekstraráætlun sýnir hagnað á starfsemi verslunar strax á fyrsta ári og 

skreytingaþjónustunni á öðru ári. Áður en gerð var rekstraráætlun var 

fundinn út núllpunktur, sem sýnir hvað miklar rekstrartekjur þarf til að 

ná að borga rekstrargjöldin. Voru þær tölur síðan notaðar í 

rekstraráætlunina. Þær forsendur eru ef til vill ekki nógu raunhæfar 

miðað við þann hagnað sem er í greininni allri. 

Miðað við þessa greiningu og áætlanir er rekstur blóma- og 

gjafavöruverslunar ekki fýsilegur kostur. Aftur á móti virðist vera 

markaður fyrir skreytingaþjónustu eina og sér. Væri því best að byrja í 

smáu sniði á skreytingaþjónustunni og gera svo í framhaldi 

markaðskönnun og fara út í rekstur verslunar ef eftirspurn verður fyrir 

hendi.  
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