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Ferðagjöf í hnotskurn



Búum til minningar á ferðalagi innanlands og styðjum við bakið á 
íslenskri ferðaþjónustu 

VeitingarSamgöngur AfþreyingGisting



Stafræn ferðagjöf

Gjöfin sé stafræn og byggist á íslenskri tækni

Skemmtilega útfært 

Notendur upplifi að það sé gaman að nýta  gjöfina og lausnin hvetji til notkunar

Einfalt í notkun
Ferlið leiðir notandann áfram og er einfalt bæði fyrir handhafa og ferðaþjónustufyrirtæki

Virkar alls staðar

Gjöfin virki sem greiðsla bæði á staðnum og til greiðslu á netinu

Gjöf sem nýtt er til góðs

Handhafi upplifi úrræðið sem gjöf sem hann hefur val um hvar hann getur notað

Markmið með útfærslu Ferðagjafar



Gjöf til ferðalaga innanlands

Ferðagjöfin er stafræn gjöf að andvirði 5.000 kr.

Einstaklingar 18 ára og eldri 

Allir einstaklingar með íslenska kennitölu sem eru fæddir 2002 og fyrr fá Ferðagjöfina

Ísland.is

Nálgast má Ferðagjöfina á Ísland.is í júní

Gefa áfram

Allir eru hvattir til að nýta gjöfina en heimilt er að gefa eigin gjöf, hver 

einstaklingur getur þó að hámarki nýtt 15 Ferðagjafir

Útgáfa og gildistími

Gildistími Ferðagjafar er frá útgáfudegi í júní til og með 31. desember 2020

Ferðagjöf í hnotskurn



Ferðagjöfin fyrir notendur



Ferðagjöf er smáforrit í farsíma

Hægt er að sækja Ferðagjöf á Ísland.is 

fyrir þá sem ekki eru með snjallsíma

• Einfalt og skemmtilegt

• Þróað af íslenska frumkvöðlafyrirtækinu YAY!

• Hægt að nálgast Ferðagjöf í júní

• Upplýsingar um hvar hægt er að nota gjöfina á 

ferðalag.is 



Ferðagjöf er smáforrit í farsíma

Ísland.is
Sækir Ferðagjöfina á 

Ísland.is

Ferðalag.is
Upplýsingarsíða og

hvatningarátak

Smáforrit Ferðagjöf
Nýtir Ferðagjöfina í 

smáforriti



Ferðagjöf nota gjöf



Ferðagjöf gefa gjöf



Ferðagjöfin fyrir fyrirtæki



Ferðaþjónustufyrirtæki sem geta tekið þátt í Ferðagjöfinni

Fyrirtæki þurfa upp eitt af eftirtöldum skilyrðum:

• Fyrirtæki með gilt starfsleyfi Ferðamálastofu

• Fyrirtæki með rekstrarleyfi v. veitingastaða, gististaða og skemmtanahalds

• Fyrirtæki með starfsleyfi v. veitingastaða

• Fyrirtæki með starfsleyfi v. leigu skráningarskyldra ökutækja

• Safn viðurkennt skv. safnalögum

• Sýning sem gerir út á náttúru, menningu eða sögu



Ferðaþjónustufyrirtæki skrá þátttöku á Ísland.is

Prókúruhafi fyrirtækis skráir þátttöku þess inn á 

www.ferdagjof.island.is/fyrirtæki

Fyrirtæki fá sjálfvirka staðfestingu á skráningu og aðgang að 

vefsvæði YaY þar sem hægt er að fylgjast með notkun viðkomandi 

fyrirtækis

Skanna strikamerki

með smáforriti

Slá inn númer

gjafabréfs í vafra

Beintenging við

bókunarkerfi

Fyrirtæki hafa 3 leiðir til að móttaka Ferðagjöf:

http://www.ferdagjof.island.is/fyrirtæki


Skanna strikamerki við afgreiðslu



Slá inn strikamerki í vafra



Beintenging við bókunarkerfi

• Auðveldar bókanir á vef

• Einföld vefþjónusta

• Mörg kerfi nú þegar tengd

Nánari upplýsingar um tengingu við vefþjónustu: info@yay.is



Vefsvæði þar sem fyrirtæki geta fylgst með notkun

Öll fyrirtæki sem skrá sig til þátttöku fá aðgang að YaY vefsvæði

Yfirlit yfir notkun

Möguleiki að handslá inn strikamerki

Skrá fleiri notendur 

Leiðbeiningar



Uppgjör til Ferðaþjónustufyrirtækja

Fyrirtæki frá greitt í upphafi hvers mánaðar m.v. söluskýrslur á tímabilinu 

21-20. hvers mánaðar

1. Ferðaþjónustufyrirtæki fá mánaðarlega sendar söluskýrslu um nýtingu á 
Ferðagjöfinni

2. Ferðaþjónustufyrirtæki frá greitt mánaðarlega skv. söluskýrslu

Góð hugmynd: Útbúa 
Ferðagjöf söluhnapp í 

kassakerfi



Demo


