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Drög að birtingastefnu 
fyrir markaðsstofur
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Birtingastefna
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Birtingastefna fyrir hvatningarátakið skiptist í tvo hluta.  

Fyrst er almenn vitundarvakning. Við látum markhópinn  
vita að átakið er farið af stað og seljum fólki þá hugmynd 
að ferðast innanlands í sumar. Kvikmynduð auglýsing og 
annað almennt herferðarefni. 
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Þegar búið er að kynna almenningi átakið færist áherslan 
á einstök landssvæði og sölu („hard sell“) á þjónustu, 
gistingu og afþreyingu sem hvert svæði býður upp á. 

Mikilvægt er að birtingarstefnu sé stýrt miðlægt til að 
tryggja bestu nýtingu á því markaðsfé sem varið er  
til birtinga, til að ná hámarksathygli.  



Birtingastefna
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Gert er ráð fyrir að áhersla í beinum söluskilaboðum 
sé mest á net- og samfélagsmiðlum, en þau studd af 
hefðbundnum miðlum (skjáauglýsingum og útvarpi).



Markaðsefni
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Markaðsefni
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Auðvelt er að aðlaga markaðsefni að hverju markaðssvæði. 
Markaðsstofur geta nýtt efni sem þau eiga og útbúið sérsniðnar 
auglýsingar fyrir allt það sem svæðið hefur upp á að bjóða.  
Almennar auglýsingar sem snúa að svæðinu sjálfu fremur  
en einstaka fyrirtækjum. 
 
Brandenburg getur aðstoðað við uppsetningu á markaðsefni 
og ætti því framleiðslukostnaður að geta haldist í lágmarki.



Markaðsefni
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Herferðin fær sitt eigið merki, eða simtpil,  
með slagorði átaksins. Þar sem það er enn  
í vinnslu sýnum við merkið hér með  
„Hvatningarátak“ í stað slagorðsins.  

Þetta merki mun verða aðgengilegt öllum  
fyrirtækjum á vef Ferðamálastofu um leið  
og grunnpakkinn er klár.



Dæmi um Instagram/Facebook færslur



Dæmi um Instastory færslur



Dæmi um vefborða



Dæmi um vefborða



Dæmi um stutt myndband fyrir t.d. samfélagsmiðla, pre-roll og sjónvarp

„Norðurland 
     fyrirsögn“



Dæmi um heilsíðu



Dæmi um Google leit



Dæmi um Google leit
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Hver markaðsstofa sníðir sín almennu skilaboð eftir því  
hvað er í boði á hverju svæði. Komdu norður — í sund,  
gistingu, út að borða. Komdu austur, vestur, suður o.s.frv. 

Hvert fyrirtæki auglýsir svo sína starfsemi á sínum forsendum 
og í sínu útliti — en getur merkt sitt efni með merki átaksins.



Dæmi um notkun á merki átaksins í útliti fyrirtækja — með litum átaksins



Dæmi um notkun á merki átaksins í útliti fyrirtækja





Verkefni: Markaðssetja ferðir á ákveðin markaðssvæði 

Markhópar: 

• Íslendingar á aldrinum 18-29 ára 

• Íslendingar á aldrinum 30-49 ára 

• Íslendingar á aldrinum 50-67 ára 

Miðlar: 

• Facebook/Instagram/Google Display/YouTube 

• Sjónvarp/Útvarp/Vefborðar 

Komdu með!
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• Betrumbætum leit eftir áherslum og tryggjum  
að réttu leitarorðin séu keypt fyrir svæðin 

• Gerum ráð fyrir að ferðaþjónustuaðilar  
kaupi sjálf leitarorð fyrir sína starfsemi 

• Ráðgjöf frá Datera er innifalin 

• Kostnaður við leit er óverulegur

Google leit og SEO

Estimated CPC  –  IS:  $0.15-0.4
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Markhópar 

• Fólk sem er búsett á öðrum svæðum 

• Fólk sem er á ferðalagi á svæðinu 

• Náum til mismunandi hópa út frá áhugamálum o.fl.

Facebook/Instagram

Estimated CPM  –  IS:  $3-5

Aðlögum efni frá markaðssvæðinu inn í herferðina 

• Áhersla á að selja upplifunina 

• Nýtum sjálfvirkni í veðurtengd skilaboð
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Útbúum auglýsingamyndband fyrir hvert 
markaðssvæði (norður, austur, suður, vestur) 
— pre-roll & mid-roll. 

Vefborðar með áherslu á afþreyingu fylgja.

YouTube

Estimated CPM  –  IS:  $1-3
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Google Display

Náum til markhópanna á ódýran hátt. 
 
Leggjum áherslu á upplifunina sem er verið  
að selja (afþreying, veitingar, gisting o.s.frv.). 
 
Hnitmiðuð skilaboð til að klára sölu. 
 
Seljum í gegnum vefsíðu markaðsstofunnar.
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Estimated CPM  –  IS:  $1-3
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Skipting innlendra miðla

Fyrir sérstaka viðburði (t.d. bæjarhátíðir) förum við í stærri átök: 

• Skjáauglýsingar og útvarp 

• Vefborðar á stóru fréttamiðlunum 

Átak keyrt í 2-3 vikur fyrir viðburð til að byggja upp eftirvæntingu. 

Áherslur og plön unnin í nánu samstarfi við hverja markaðsstofu.
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Dæmi um skiptingu miðla per svæði



Dæmi um skiptingu miðla per svæði

Líkleg skipting birtingafés – vinnum útfærslur með markaðsstofum niður á stakar aðgerðir. 

Færum fjármuni á milli eftir því hvaða miðill skilar bestum árangri. Verð eru án VSK.

Texti Birtingafé

Facebook/Instagram 37%

Google Display + YouTube 30%

Google leit 4%

Skjáauglýsingar og útvarp 20%

Vefborðar á innlendum miðlum 9%

Samtals 100%
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Tímalína
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Nánari upplýsingar

Raquel I. Diaz hjá Brandenburg 
 
raquel@brandenburg.is 
861 1037




