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Verkefnisáætlun varðandi markaðsátakið
„West Iceland – Nature Break“
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Inngangur

Markmiðið með verkefninu, sem gert er ráð fyrir að standi í 3 ár, er að ná umtalsverðri
nýtingaraukningu á lágönn ( 1. september til 1 júní ) hjá þátttakendum í verkefninu, sem
eru fyrirtæki í og tengd ferðaþjónustu, staðsett frá Eldborg á Mýrum að Bíldudal, sjá
nánari upplýsingar um hvern þátttakenda í viðhengi og á viðeigandi heimasíðum (kemur
inn þegar ljóst er hverjir taka þátt í verkefninu).
Verkefnið
Í verkefninu munu þátttakendur vinna sameginlega að markaðsrannsóknum,
afurðaþróun og kynningar- og sölumálum undir vörumerkinu WINB. Þetta samstarf mun
skila sér í hagræðingu og auknu vægi og sýnileika þáttakenda á markaðnum og þar með í
auknum umsvifum þeirra og vonandi bættri afkomu. Lögð verður áhersla á að draga
fram sérstöðu svæðisins varðandi; náttúru, dýralíf og menningu og sérstöðu þeirra aðila
sem þátt taka í verkefninu.
Samstarfið mun byggja á eftirfarandi þáttum:








Markaðsrannsókn á; þeim möguleikum sem svæðið býður uppá á, helstu
markaðssvæðum sem ferðamenn koma frá og helstu sérhæfðu markhópum.
Greiningu á sérkennum svæðisins í heild og einstakra svæða og þjónustu innan þess
og þróun heilsteyptra lausna á hverjum stað, utan háannatímans, fyrir ferðamenn
varðandi; gistingu, veitingaþjónustu, afþreyingarmöguleika og samgöngur, þar sem
einstök náttúra svæðisins vegur þyngst.
Þróun á tengingum innan svæðisins með samstarfi bílaleiga/rútu-/jeppafyrirtækja.
Framleiðslu sameiginlegs kynningarefnis fyrir verkefnið, t.d. vefsíða, bókunarkerfi,
bæklingar og fleirra.
Sölu og markaðssetningu í gegnum sameiginlega vefsíðu.
Sameiginlegt átak í kynningu til ferðaskrifstofa og gagnvart einstaklingum;
innanlands sem erlendis.
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Verkáætlun

Verkefnið verður byggt upp með þeim hætti að hver áfangi er sjálfstæður með
árangursmati og á grundvelli þess verða teknar ákvarðanir um næstu skref í verkefninu.
2.1 Skilgreining verkefnisins og undirbúningur
Verkefnið verður skilgreint og ákvarðanir teknar um aðkomu og framlag þáttakenda.
Sótt verður um styrki til fjármögnunar verkefnisins þannig að fjárþörf verkefnisins fyrsta
árið verði að fullu tryggð og drög að fjármögnun allan verkefnsitímann liggi fyrir áður en
verkefnið fer formlega af stað.
2.2 Verkefnisstjórn og dagleg umsýsla verkefnisins
Yfirumsjón verkefnisins verður í höndum verkefnisstjórnar sem skipuð verður 5
fulltrúum þátttakenda af öllu svæðinu. Dagleg umsýsla verðu í höndum verkefnisstjóra
sem verður í hlutastarfi og kemur frá Markaðsstofu Vesturlands. Hugsanlega verður
stofnað fyrirtæki utanum verkefnið. Komi til þess verður það í eigu þáttakenda í
verkefninu.
2.3 Markaðsrannsóknir
Fyrsti hluti markaðsrannsóknarinnar verður að vinna úr þeim gögnum og upplýsingum
sem liggja fyrir um þarfir ferðamanna sem hingað koma utan háannatímans. Einnig
verður, við þessa þarfagreiningu, haft samband við helstu ferðaskrifstofur innanlands og
erlendis sem eru að senda ferðamenn til Íslands utan háannatímans. Eftir þessa
grunnathugun verður ýtarleg framkvæmdaáætlun unnin þar sem fram komi: Hvað verði
gert, hvernig, hvar, af hverjum, hvenær og hvað það kostar.
2.4 Vöruþróun
Markaðsrannsóknin mun vonandi skapa mikilvægan þekkingargrundvöll fyrir frekari
þróun heilsteyptra lausna á hverjum stað og gefa þátttakendum innsýn í viðhorf og
þarfir erlendra ferðamanna til svæðisins.
Lögð verður mikil áhersla að halda sérkennum svæðisins á lofti og nýta þau tímabil sem
mest þurfa á aukningu að halda á hverjum stað innan svæðisins. Uppsetning afurða fyrir
svæðið verður samræmd hvað varðar tímabil, vikudaga, verð og áherslur á hverjum stað
fyrir sig utan háannatímans, fyrir væntanlega ferðamenn, varðandi; gistingu,
veitingaþjónustu, afþreyingarmöguleika og samgöngur, þar sem náttúra svæðisins vegur
þyngst.

Einnig verður skilgreint hvernig tengingum innan svæðisins verði háttað í samstarfi við
bílaleigur, rútu- og jeppafyrirtæki. Að þessu loknu liggja fyrir þær áherslur sem
markaðsaðgerðir munu byggja á.
Samhliða markaðsaðgerðum munu þátttökufyrirtækin stunda margháttaða vöruþróun.
Lögð verður áhersla á að ná til fjölbreytilegra markaða með sameiginlegri vöruþróun,
mörkun svæðis ( sameiginleg ímynd ) og kynningu, á möguleikum utan háannar. Meðal
annars verður reynt að ná til einstaklinga, sérhæfðra hópa, þeirra sem skipuleggja
ráðstefnur og fundi, hvataferðir og ferðaskipuleggjenda og annara sem gætu haft þörf
fyrir þær lausnir sem í boði verða á svæðinu utan háannatímans. Lögð verður áhersla á
að safna saman hágæða ljósmyndum ásamt því að mynda sérstaklega þegar búið er að
marka svæðið, þannig að ákveðin heildarímynd skili sér í öllu markaðsefni.
2.5 Markaðsaðgerðir
Megináherslan í upphafi verður að byggja upp sameginlegan kynningarvef
þátttökufyrirtækjanna.
Síðan verður ráðist í margháttaðar markaðsaðgerðir til að kynna vefinn, bæði með
kynningum í vefmiðlum, ljósvaka- og prentmiðlum og með þáttöku í sýningum. Einnig
verður unnið að kynningu svæðisins og þáttökufyrirtækjanna með beinum samskiptum
við erlenda og innlenda kaupendur, einkum ferðaskipuleggjendur.

3. Tíma- og kostnaðaráætlun fyrir 2013.
Kaflaheiti samkvæmt umfjöllun í kafla 2.
3.1. Skilgreining verkefnisins og undirbúningur



Vinna í mars, apríl og maí. Samtals 70 tímar x 6.000 = 420.000,-.
Ferðakostnaður 1.500 km x 120 = 180.000,-

3.2. Verkefnisstjórn og dagleg umsýsla verkefnisins




Verkefnisstjóri frá júní 50% starf um 80 klst. á mánuði í 7 mánuði = 2.100.000,Verkefnisstjórn 8 fundir hver 5 tímar með undirbúningi = 40 x 6.000,-00,- =
240.000,Ferðakostnaður verkefnisstjóra og verkefnisstjórnar 900.000,-

3.3. Markaðsrannsóknir




Verkefnisstjóri, júní (þegar komið)
Keypt efni og þjónusta = 200.000,Ferðakostnaður = 200.000,-

3.4. Vöruþróun




Verkefnisstjóri, vinna við samræmingu og aðstoð (þegar komið).
Fyrirtækin. Á vegum hvers þáttökufyrirtækis og í samstarfi fyrirtækja. Maí til
nóvember. Miðað við 20 fyrirtæki og um 60 tíma vinnu í hverju fyrirtæki má
verðmeta þessa vinnu á um 20 x 60 x 6.000,- = 7.200.000,Ferðakostnaður = 200.000,-

3.5. Markaðsaðgerðir
Ágúst til desember. Að hluta til vegna fyrrihluta árs 2014.
 Vinna verkefnisstjóra, þegar komið.
 Kostnaður við gerð vefs, facebooksíðu og fl 1.500.000, Kostnaður við gerð og birtingu auglýsinga í vef-, ljósvaka- og prentmiðlum
1.500.000, Kosntaður við PR mál og kynningu á vef 1.000.000, Þáttaka í sýningum (West norden, Mid Atlantic (London Travel Markt, annað ??)
Gera má ráð fyrir að hver sýning kosti um 400.000 = tvær sýningar um 800.000, Ferðakostnaður = 400.000,Áætlaður heildarkostnaður 2013 samkvæmt opfagreidnu er tæpar 17 mkr. Sjá nánari
sundurliðun á mánuði í meðfylgjandi skjali.

4. Fjármögnun
Þáttökufyrirtækin
Sóknaráætlun Vesturlands
Sóknaráætlun Vestfjarða
Samtals

8.840.000
4.500.000
3.500.000
16.840.000

5. Næstu skref
Markaðs- og þróunarátakið WINB (West Iceland Nature Break)er sett upp sem verkefni
til þriggja ára en tilraunatíminn er til loka árs 2013. Að því loknu, ef aðgerðir gefa að
mati þáttakenda góða raun, verður verkefninu haldið áfram.
Árangursmæling verður gerð í lok árs 2013 út frá breytingum á opnunartíma
þáttökufyrirtækjanna og fleirri þáttum og árin 2014 og 2015 út frá fjölda ferðamanna
sem koma inná svæðið á lágönn (frá 1 spetember til 30. maí). Skoða þarf leiðir eins og að
þátttakendur skili tölum um fjölda gesta milli ára og í byrjun markaðsátaksins.
Gera má ráð fyrir að heildarkostnaður við verkefnið á árinu 2014, verði það keyrt áfram
með svipuðu sniði, verði ekki undir 16 millj.kr. Hér að neðan eru verkefni sem gætu
bæst við á árinu 2014:







Þróun pakka á vegum þáttökufyrirtækjanna á svæðinu sem byggi á samstarfi
fleiri aðila innan svæðisins.
Viðbætur á vefsíðu sem miðast að því að einstaklingar geti bókað sig sjálfir beint
hjá þátttökufyrirtækjunum og/eða keypt pakka. Með þessu væri komist hjá því
að borga söluþóknanir til ferðaskrifstofa. Mikilvægt er að hanna vefsíðuna með
tilliti til leitarvéla og huga að tengingum inn á upplýsingasíður um Ísland.
Þátttaka t.d. í Mid Atlandtic á Íslandi, ITB í Berlín, Vest-Norden, London Travel
Mart.
Blaðamanna- & agentaferðir í samstarfi við erlendar ferðaskrifstofur og
Ferðamálastofu.
Frekari samskipti & heimsókn á sýningar á álitlegum markaðssvæðum t.d.
Þýskalandi, Norðurlöndum, Hollandi, Bretlandi, USA og jafnvel Asíu.

