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Stoðkerfi og samstarf



Markaðsstofur 
landshlutanna 
(MAS)

• Markaðsstofa Vesturlands

• Markaðsstofa Vestfjarða

• Markaðsstofa Norðurlands

• Austurbrú

• Markaðsstofa Suðurlands

• Markaðsstofa Reykjaness



Hlutverk MAS

Þekking og yfirsýn ferðamála landshlutanna á einum stað

Stuðla að aukinni samhæfingu og stuðningi til að efla 
ferðaþjónustu og auka atvinnutækifæri

Fyrsti snertiflötur innan landshlutans í ferðaþjónustu

Leiðandi afl í markaðssetningu og þróun ferðaþjónustu í 
hverjum landshluta og stuðla að skilvirku innra samstarfi

Drifkraftur þróunar ferðamála og samstarfsvettvangur í 
samræmi við sameiginlega sýn og stefnu á starfssvæðum

Farvegur samstarfs til framkvæmda og leiðandi í 
markaðsstarfi svæðanna



Einföldun stoðkerfis, skýr hlutverk og 
verkaskipting

Greining á hlutverki aðila í 
stoðþjónustunni

Formgert samstarf hóps um 
ferðamál á Suðurlandi

Samvinna um ýmis verkefni
/ MAS

Endurskoðun fyrirkomulags

Markaðsgreining Samstarf

Einföldun Samræming

Heildstæð kynning og miðað 
markaðsstarf

Áherslur

Greining á hlutverki aðila í 
stoðþjónustunni

Formgert samstarf faghóps 
ferðaþjónustunnar á 

Suðurlandi



Stoðkerfi 
ferðaþjónustunnar

Tenging við heildar stoðkerfið – samstarfssamningar og 
samstarfsyfirlýsing

Innan svæðis - Einföldun stoðkerfis, skýr hlutverk og 
verkaskipting

Heildstæð kynning og miðað markaðsstarf



Ný hlutverk og 
verkefni 

• Ný hlutverk og verkefni í takt við þróun 
svæða á landsvísu 

• Verkefnin unnin á landsvæðunum, aukin 
samvinna og samtal innan svæðis

o Samstarfssamningur við SASS

o Áfangastaðaáætlun DMP –
Destination Management Plan

o Endurskoðun upplýsingaveitu á 
Suðurlandi  - stoðþjónusta 
upplýsingaveitu (Kjarnaveitur)

• Stöðugildi úr tveimur í þrjú

• Tveir verkefnastjórar áfangastaðaáætlunnar



MARKAÐSSETNING
B2B & B2C

BYGGT Á MARKAÐSGREININGU 
ÁFANGASTAÐARINS



Nálgun
þrískipting svæðis

• Suðurland er skoðað og metið í heild sinni 
en jafnframt skipt niður í þrjú svæði

o Suð-vestur – Árnessýsla, Ásahreppur og Rangárþing 
ytra

o Mið – Katla Jarðvangur og Vestmannaeyjar

o Suð-austur – Ríki Vatnajökuls

• Markmiðið 
o draga fram styrkleika hvers svæðis 

o hafa áhrif á lengd dvalar



Áherslur
Hlutverk aðila í 
stoðkerfinu
Hvar liggur okkar fókus?

Hvar liggur fókus annara aðila í keðjunni?

Hvernig vinnum við best saman?



Líftími áfangastaða

• Plog (2001) hefur haldið fram 
áhugaverðum kenningum um 
líftíma áfangastaða. Hann 
heldur því fram að flestir 
áfangastaðir fylgi 
fyrirsjáanlegu þróunarferli 
sem erfitt er að stjórna

• Þróunin eða ferlið 
samanstendur af fæðingu (e. 
birth), þroska (e. maturity) og 
loks elli (e. old age) og 
hnignun (e. decline). Hvert 
stig höfðar til mismunandi 
persónugerða ferðamanna 
sem geta skapað einkenni 
áfangastaðarins og árangur 
hans
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Líftími áfangastaða

Æskilegt að áfangastaðir 
reyni að viðhalda sér sem 
mest og staðsetji sig á milli 
“centric–venturer og near-
venturer” til að hindra að 
áfangastaðir fari í hnignun.

Mikilvægt er að 
áfangastaðir höfði þá til 
þeirra sem eru nálægt þeim 
sem hefur verið lýst sem 
leitandi/þorandi og þurfa 
því aðgerðir að vera í 
samræmi við það. 



Markhópar Suðurlands

Njóta og slappa af  (e. Relax and enjoy)
a) Borgarferðamenn
b) Safnarar

Náttúra og menning (e. Nature and culture)
a) Náttúruunnendur
b) Eldra fólk (Norður Ameríka, Evrópa)
c) Ferðamenn frá nýmarkaðslöndum

Virk upplifun og ævintýramennska (e. Action and 
adventure )
a. Virkt útivistarfólk

Fjölskyldufólk sem er í fríi með börnum sínum með tekjur í 
meðallagi og yfir

Íslendingar, fjölskyldur, einstaklingar eða hópar í fríi,
hvataferðum eða dagsferðum



Aðgreining og sérstaða

Aðgreiningin sem Suðurland býr yfir er grunnurinn að 
mótun markaðsstefnu svæðisins og þeim 
markaðsskilaboðum sem flutt verða markhópnum. 

Aðgreining og sérstaða Suðurlands sem áfangastaðar 
byggir á:

a) Þroskuðum og reyndum fyrirtækjum

b) Fjölbreyttri náttúru og sterkum náttúruseglum

c) Góðum samgöngum og nálægð við 
höfuðborgarsvæðið og Keflavíkurflugvöll

Markaðsskilaboð svæðisins þurfa að endurspegla þessa 
þætti og þeir hafðir að leiðarljósi staðfærslu Suðurlands. 



Staðfærsla og loforð

“Suðurland býr yfir fjölbreyttri og 
stórfenglegri náttúru með mikið 
aðdráttarafl sem auðvelt er að nálgast 
og upplifa. Fjölbreytileiki og gæði 
þjónustu gerir gestum kleift að njóta 
þess besta sem Ísland hefur upp á að 
bjóða”.

Staðfærslan skapar ákveðið loforð fyrir 
markaðssvæðið og undirstrikar það sem 
Suðurland og þjónustuaðilar á svæðinu 
skuldbinda sig til að standa við gagnvart 
ferðamönnum sem leggja leið sína
þangað.



Markaðsskilaboð

South Iceland

It’s easy to get here. It’s hard 
to leave.

South Iceland

Stay with us. It will stay with you.

South Iceland

Discover breathtaking.

South Iceland

Welcome to Spectacular.



STAÐA VERKEFNA – ÚTFRÁ 
NIÐURSTÖÐUM MARKAÐSGREININGAR



STAÐA VERKEFNA – ÚTFRÁ 
NIÐURSTÖÐUM MARKAÐSGREININGAR



Aðgerðir og stig ferðahegðunar

Dreyma – Suðurland sem fyrsti valkostur. 
Samstarf við Íslandsstofu og internetið lykillinn

Plana - Nútímaleg heimasíða, stefnumiðuð 
viðvera á samfélagsmiðlum, markaðssetning 
með leitarvélum, gestablogg

Bóka - Markaðssetning með leitarvélum, bókanir 
og greiðsla í gegnum netið

Upplifa - Opnunartími tryggður, uppbygging 
áfangastaða, aukin þjónusta/afþreying, auka 
samvinnu með aðgerðum, auknar samgöngur 
innan svæðis, uppbygging þjónustumiðsöðva, 
gerð korta, matarkort fyrir „local food“

Deila – stefnumiðuð viðvera á samfélagsmiðlum



MARKAÐSAÐGERÐIR



B2B - Sýningar erlendis

Aðkoma að ferðasýningum á vegum Íslandsstofu 

• Markmiðið að koma landshlutum enn betur á 
framfæri

• Meiri sýnileiki 

• Samstarfsfyrirtæki hvött til að taka þátt 

• Aukinn sýnileiki = meiri slagkraftur landshlutans  



B2B - Sýningar og 
viðburðir

• Árlega
o Mid Atlantic

o Vest Norden

o Mannamót 

o Haustráðstefna MAS

• Að auki
o 2017 – Vinnustofa í Kanada

o 2018 – ITB + vinnustofur í 
USA/Kanada og Mið/Suður Evrópa



B2B + B2C 
Fjölmiðlar – herferðir -
FAM ferðir

• Fjölmiðlafyrirspurnir og ferðir
o Unnið m.a. með Íslandsstofu

o Í tengslum við herferðir

o Aðstoð við fyrirspurnir fyrir 
aðildarfyrirtæki

o Betri nýting efnis á eigin miðlum

o Sérhæfðari ferðir – t.a.m. með 
Jarðvöngum á Íslandi 

• Markaðsherferðir Íslandsstofu #IcelandAcademy 
#Iceland A-Ö

• Breytingar á „landslaginu“ útfrá líftímakúrfunni –
erum að skoða breyttar áherslur útfrá því

o FAM ferðir

o Með Íslandsstofu/öðrum Markaðsstofum

o Blaðamanna- og árhifavaldaferðir

o Íslenskir ferðasalar – áhersla á NÝTT á Suðurlandi

o Í þéttu samstarfi við svæðin þar sem „upplifun“ er 
á þeirra hendi



B2B + B2C
Útgáfa

• Landshlutakort – ný kortasería

• Landshlutabæklingur – nýtt útlit, breytt innihald 
útfrá þrískiptingu

• Sérblað um Suðurland – „tímarit“



B2B + B2C
Heimasíða og
samfélagsmiðlar

• Sveitarfélagasíður á www.south.is

• Breytingar og uppfærslur

• Heimsóknir 2016 vs. 2017
• Um 50% fleiri heimsóknir það sem af er 2017 frá 

sama tímabili 2016 (jan – okt) 

• Um 30% endurkomur – 70% nýjar heimsóknir

• Allt að 1730 heimsóknir á dag

• FB fylgjendum South fjölgað um 
rúmlega 42% frá janúar 2016 

• FB fylgjendum Markaðsstofunnar fjölgað
um rúmlega 58%% árið 2016 

http://www.south.is/


B2C 
Aukinn fókus á 
samfélagsmiðla

• Samningur við Sahara um aðkomu að samfélagsmiðlum

• Tenging við áherslur Íslands og Suðurlands – bæði svæðin og 
markhópa

• Umsjón og efnissköpun fyrir Facebook og Instagram

• Myndir frá aðildarfyrirtækjum

• Betri samfella og fókus  í áherslum

• Myndaverkefni í undirbúningi



Innra starf

• Árshátíð, ársfundur og málþing 

• Fréttabréf ársfjórðungslega

• Fréttir af innra starfi á heimasíðu

• FB síða með reglulegum fréttum af innra 
starfi

• Fundir og kynningar



Víðtækt samstarf

• Aðildarfyrirtæki

• Sveitarfélög á Suðurlandi

• Klasar á Suðurlandi

• Samstarfshópur um ferðamál

• Samtök Sunnlenskra Sveitarfélaga

• Markaðsstofur landshlutanna - MAS

• Ferðamálastofa

• Íslandsstofa - Inspired By Iceland #The 
Academy

• Stjórnstöð ferðamála

• Íslenski ferðaklasinn um ábyrga ferðaþjónustu

• Ferðamálateymi í menntamálum á Suðurlandi



SOUTH ICELAND

OUTDOOR ACTIVITY 
DESTINATION OF 
THE YEAR 2018



TAKK FYRIR!


