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Í UPPHAFI
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Hver er 

Elías Guðmundsson, Vestfirðingur þar sem allt byggir á fisk svo 
maður var farinn á sjó með afa sjö ára. 

Nám
Markaðs og verslunarstjórnun – Bifröst 
Master of business administration – HÍ

MBA námið notað til að greina tækifæri fyrir íslenskt vörumerki 
tengt sölu á fisk í erlendum verslunum.



Þann 30.des árið 2000 var lítið fyrirtæki 
stofnað á Suðureyri með það markmið að 

gera upp gamalt hús og breyta því í gistihús.



Þann 30. des árið 2005 var nafni fyrirtækisins breytt í 
Fisherman, og áhersla lögð á að byggja upp spennandi 

áfangastað. Áfangastaðurinn var skilgreindur sem “Fishing
destination” með áherslu á veiðiferðir, gistingu og mat. 



15 árum síðar, eða 30. des árið 2015, lagði fyrirtækið upp 
með nýja ásýnd sem byggir á nýjum markaðsáherslum. 

Fisherman sótti þá fram sem áhugavert vörumerki þar sem 
allt byggir á upplifunum tengt fisk. (e.destination branding)
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20 árum síðar er fyrirtækið búið að breytast í 
framleiðslufyrirtæki sem tekur á móti gestum. 

15.000 gestir voru búnir að bóka heimsókn til okkar árið 
sem Covid skall á. Covid tímabilið var notað fyrir 

fjárfestingar og umbreytingar í takt við langtímastefnu. 



EN HVAÐ ER FISHERMAN ?



FISHERMAN er vestfirskur matgæðingur 
sem vill aðstoða fólk sem leggur á sig 

auka skref til að upplifa fisk með sanna 
og trausta upprunasögu, (e.foodies). 











THE LOCAL FISH FACTORY





LEIKMYND VÖRUMERKIS
ER LÍTIÐ ÍSLENSKT SJÁVARÞORP



17

VÖRUÞRÓUN OG VIRÐI VÖRUMERKIS 
KEMUR FRÁ FERÐAÞJÓNUSTUNNI







Næsta skref var sókn í sölu 
fiskrétta með Hagkaup







Hagkaup skilaði ekki viðunandi
tekjum svo næstu skref var að auka

sölu til stóreldhúsa.

Mikill vöxtur er í sölu til stærri
veitingafyrirtækja. 



Framleiðslueldhús

Byggt var nýtt framleiðslueldhús
til að anna aukinni eftirspurn.

Mikil tryggð starfsmanna og
umhverfi fyrir framleiðslu er 
mjög hagstætt fyrir vestan. 



Það er of dýrt að vera of lítill. 
Opinberar kröfur og kröfur 

kaupanda eru alltaf að verða 
meiri og meiri. Það þarf því að 

hugsa svona framleiðslu frá 
upphafi í brettum en ekki í 

kössum.





Framtíðarsýn
Gæða framleiðsla byggð á íslenskum 

hefðum tengt fisk

Markhópar
H2H, hinn upplýsti 

matgæðingur sem fer auka 
skref til að velja trausta vöru.

Loforð
Sameiginlegur árangur fyrir 

alla sem tengjast okkur. 

Gildi
Frumkvæði - Þor - Virðing

Markmið
Aðrbær rekstur sem tryggir samfélagi, 

starfsfólki og eigendum spennandi 
framtíð.

Ósk um þjónustu
Bæta upplifun og aðgengi að fyrsta 

flokks vörum tengt fisk og sýna 
trúverðuga framleiðslu með stolti.

Persónuleiki
Sannur Vestfirskur 

fagmaður sem kennir fólki 
allt um fisk með 

skemmtilegum sögum.

Nafn 
Fisherman

Hreinlega að vestan  

BRAND POSITIONING OCTAGON™



Góður matur er ekkert endilega góður, 
allt hitt sem er í huga og minni viðskiptavina skiptir miklu meira máli. 





Fisherman er 
upplifunarfyrirtæki með fisk
vegna þess að fiskur getur
verið tískuvara eins og allt

annað!

Við erum ekki B2B eða B2C 
heldur H2H og þannig viljum

við byggja fyrirtækið upp.
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"We want to make the 
best products we can

If we will succeed, 
they will buy them

and if we don´t, they 
won’t”

Steve Jobs 2010
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Vörumerkjavirði er hægt að mæla en ekkert endilega í 
bókhaldi eða við endurskoðun.

Fjárfesting í vörumerki er brennsla á fjármagni sem fáir 
vilja sjá í bókhaldi. Nema þegar sigurinn er kominn í höfn.

Hvers virði er að vera, efst í huga neytenda.

X * ebitda
X * sölutekjur

Munið samt að neytendur eigi sterk vörumerki frekar en 
hluthafar. 
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Best er að eiga sterk vörumerki þar sem bragð tengir 
fólk við vörur. Það er fullkomin virðiskeðja en erfiðasta 

ferðalagið.
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HVAÐ GREINIR OKKUR FRÁ ÖÐRUM
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Sala á Íslandi hefur skipt miklu máli. Hér höfum við fengið 
tækifærin til að þróa okkar vöruframboð, gera mistökin og 

læra.

Upphafið í Hagkaup var dýrmætt en vonlaus rekstur. Ísland er 
lítill markaður, samkeppnin hörð og það verður alltaf einhver 

sem kemur með betra boð.

Þess vegna er lykilinn að árangri að keppa með eigin vörur 
sem hafa eigið bragð og með rétt vörumerki. 
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POP – Points of parity  
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POP – Points of difference  
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Kolefnisspor verður jafn sjálfsagt og 
næringartafla eða innihaldslýsing  á 

umbúðum.
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Okkar aðgreining er að þróa vörur 
sem geta farið í alþjóðlega dreifingu. 
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Hvaðan kemur maturinn okkar er ein mikilvægasta spurning 
neytenda í dag.

Rekjanleikinn verður að vera sönn saga.

Of mikill rekjanleiki getur samt virkað öfugt vegna þess að 
fiskur er í raun eldri vara en fólk heldur eða það sem fólk vill.

Ímynd neytenda er því ekki í samræmi við raunveruleikann 
þegar kemur að fisk.



Fjárfesting í færni til að sækja á ný mið  

1. Fyrirtækjamenning ( fjögur fyrirtæki sett saman ).

2. Frá frumkvöðlafyrirtæki í skipulagða starfsemi. 

3. Aukinn agi og gæði gæði gæði.
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FULLVINNSLA ER MÖGULEG Á ÍSLANDI
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Við erum ekki stórasta land í heimi eins og Dorrit sagði.

Fisherman er örlítið fyrirtæki og Ísland er líka örlítill þátttakandi á 
alheimsmarkaði. 

Markaðssókn á marga mismunandi lífstílshópa er það sem samkeppnin mun 
snúast um. Aðgreining og þjónusta mun skipta miklu meira máli ef á að 

leggja niður nýlendustefnuna sem ríkir svo oft hér á landi.

Neysluvenjur eru að breytast mjög hratt og nýjar kynslóðir horfa ekki á 
matvæli með sömu augum og gert hefur verið. Hér þarf að brúa kynslóðabil.
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Það hefur lengi verið mýta á Íslandi að fullvinnsla 
sjávarafurða í neytendapakkningum gangi ekki upp. 

Það er ekki lengur tilfellið, en við erum stundum bara 
klaufar að segja frá því !
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Fiskur er að verða meiri 
tískuvara og allt önnur gildi 
selja vöruna frekar en það 

sem notað er í dag við 
markaðsstarf.  

Finnið þrjár villur !
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Það er líkega fáar ungar mæður í Frakklandi að pæla í því hvort einhver 
útgerðarmaður hafi verið að kaupa sér nýtt skip eða flotta vinnslulínu frá Marel. 

Eða tekur hún mark á auglýsingu um sjálfbærni sem notar frauðplast og risa 
togskip í auglýsingu. Þetta er einfaldlega ERROR í huga ungra neytenda. Munið 

að rekjanleikinn á ekki alltaf við í markaðsstarfi.

Á sama tíma fer norskur sjávarútvegur á byggðasöfn til að sækja báta í 
auglýsingar.



Ímynd og raunveruleiki 
þarf að passa saman. 

Já við þurfum að sýna 
neytendum þá ímynd 
sem hann vill sjá. Elta 

viðteknar venjur og hefðir 
neytenda en ekki 

útgerða.
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Unga mamman í Frakklandi er að leita að mat sem hún 
treystir á fyrir sig og sína. Hugrenningartengsl í huga og minni 

hennar verða að vera í takt við hennar lífstíl.

Hvernig verður íslenskur þorskur eða lax partur af lífstíl nýrra 
kynslóða ? Tískuvara eða nýlenduvara ?

Hvort er meira spennandi ?
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Styrkleikar

Frábær leikmynd er á Íslandi til að byggja upp sanna sögu
um fyrsta flokks matvæli. Einfryst eða unnið lengra frá fyrstu 
hendi, styttri dreifileiðir, ódýrt vatn, einfaldari fráveita, meiri 

afköst verkafólks, minni sóun, minni umbúðakostnaður, 
minna vökvatap, minna kolefnisspor, mikil tækniþekking og 

margt fleira vinnur með okkur. 
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Veikleikar

Útflutningur á heilum ferskum fisk mun aukast verulega á næstu
misserum. Við sem þjóð erum því að tapa verðmætum með því að selja 

fiskinn ekki með meiri virðisauka.
Við íslendingar höfum verð frábær í að veiða og rækta fisk en mögulega 
ekki best í því að vinna með tískuvörumerki. Þetta tvennt fer mögulega 

ekki alltaf saman.

Forskot í samkeppni kemur með því að bera okkur saman við framleiðslu
á almennri matvöru en ekki hver er fljótari að flaka fisk.
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Ógnin

Við þurfum að vera stolt af því að vera fiskveiðiþjóð. Of stór hluti 
þjóðarinnar er á móti hinu og þessu tengt fiski. Sjómenn og fiskvinnsla eru 
oft í deilum, landeldi vs sjóeldi osfv. Fiskur frá Íslandi er stundum ódýrari í 
Evrópu en á Íslandi osfv. Landinn er ekki sáttur. Of margir mótmælendur í 

stað fylgjenda. 

Þjóðarsálin vildi mögulega miklu meira að vera bankaþjóð á tímabili. 

Ef íslendingar myndu verja fiskinn eins og aðra ástvini. Eins og 
fótboltaliðið sitt, Daða í Eurovision eða eins og Grikkir verja sinn Feta eða 

Hollendingar sinn Gouda þá væri mikið unnið. 

Þetta rof þjóðarinnar þarf að laga sem allra fyrst.
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Tækifæri

Það verður aldrei allt fullunnið á Íslandi. Hægt er að fullvinna réttar vörum fyrir 
rétta lífstílshópa. Einfalt og gott sem hægt er að treysta alla leið. Gera störfin 
við matvælavinnslu tengt sölu og markaðsstarf meira spennandi fyrir nýjar 

kynslóðir. Svara nýlendustefnunni með því að senda minna af fisk sem 
hrávöru úr landi. Fá inn unga hugvitið í sölu og þjónustu, gera enn meira af 

virðisaukandi vörum. 

Ekki bara að kaupa enn eina skinpack pökkunarvélina. 
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NÆSTU SKREF
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Fisherman Iceland BV.
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Það sem skiptir mestu máli er að sækja fram með 
réttu fólki, með réttu fjármagni og á réttum stað. 

Þeir sem vilja taka þátt í þessu verkefni með 
okkur á einn eða annan þátt, endilega hafa 

samband.




