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Stig 1 – Greining markaðsumhverfis

Innri greining
 Markaðssvæðið kortlagt – 3 svæði

 Sandskeið – Hvolsvöllur

 Hvolsvöllur – Lómagnúpur/Katla Jarðv.

 Lómagnúpur – Höfn/Ríki Vatnajökuls

 Styrkleikar og veikleikar svæðisins
 Skýrslur

 Greiningar

 Viðtöl

Ytri greining
 Samkeppnisgreining

 Tækifæri og ógnanir

 Samkeppnisforskot og aðgreining
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Megin viðfangsefnin

• Hverjir eru styrkleikarnir

• Hvar liggja tækifærin?

• Hvaða áskoranir eru?

• Afhverju koma ferðamenn?

• Hvað eigum við að segja?

• Við hverja eigum við að tala?

…með það að markmiði að fá ferðamenn til ferðast víðar um svæðið, 
nýta sér fjölbreytta þjónustu, dvelja lengur og skilja meira eftir sig.



Minna á svæðið 
og lengja dvöl

Fá á svæðið (og 
vera sem lengst)

Uppfræða og fá 
aftur

Kveikja drauma

Núverandi Nýir

Lítil þekking

Mikil þekking



Markaðsstefnan skilgreind

“Suðurland er fyrir alla sem vilja njóta náttúru, menningar, kyrrðar eða
krefjandi aðstæðna til að uppfylla sínar þarfir, óskir, drauma og langanir. 
Hver sem ástæða heimsóknarinnar er þá ætti Suðurland að vera
ómissandi áfangastaður ferðamanna á leið til landsins. 

Mikilvægt er að tryggja að gestir njóti alls hins besta sem Suðurland hefur
upp á að bjóða, hvort sem um er að ræða fjölbreytta náttúrusegla eða
margvíslega þjónustu. 

Lykilatriði er að gestir geti nálgast upplýsingar um svæðið á auðveldan
hátt í gegnum heimasíðu, leitarvélar, samfélagsmiðla, kort og bæklinga
sem vísa gestum á það sem þeir vilja finna og uppfyllir óskir þeirra og
þarfir. “



Aðgreining og sérstaða

Aðgreining og sérstaða Suðurlands sem áfangastaðar í ferðaþjónustu 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.



Markaðsmiðun og markhópar Suðurlands

Njóta og slaka á (e. Relax and enjoy)
a) Borgarferðamenn

b) Safnarar/flakkarar

Náttúra og menning (e. Nature and culture)
a) Náttúruunnendur

b) Eldra fólk
c) Ferðamenn frá nýmarkaðslöndum

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



Einkenni hópa



Mótun skilaboða

Styrkleikar svæðisins
Ástæður fyrir komu /
Upplifun ferðamanna

Skilaboðin



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.



Dreyma

Plana

BókaUpplifa

Deila



Almennar aðgerðir fyrir Suðurland



Markaðsaðgerðir fyrir Suðurland



Skýrslan

https://www.south.is/is/moya/news/markadsgreining-og-
markadsleg-stefnumotun-fyrir-afangastadinn-sudurland

https://www.south.is/is/moya/news/markadsgreining-og-markadsleg-stefnumotun-fyrir-afangastadinn-sudurland

