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NIÐURSTÖÐUR FERÐAVENJUKÖNNUNAR
Erlendir ferðamenn í Reykjanesbæ sumarið 2018

Í þessari skýrslu er greint frá helstu niðurstöðum könnunar 
sem framkvæmd var meðal erlendra ferðamanna í 
Reykjanesbæ sumarið 2018.
Um er að ræða verkefni sem tilheyrir reglulegri 
gagnasöfnun hins opinbera á ýmsum þáttum ferðaþjónustu 
og ferðamennsku á Íslandi en könnunin var unnin af 
Rannsóknamiðstöð ferðamála og Rannsóknasetri Háskóla 
Íslands á Húsavík fyrir Ferðamálastofu. Könnunin fór fram 
sumarið 2018 á átta áfangastöðum landsins, Reykjavík, 
Reykjanesbæ, Vík, Reykjanesbæ, Ísafirði, Hvammstanga, 
Húsavík og Egilsstöðum. 
Í skýrslunni er lögð áhersla á greiningu ýmissa einkennandi 
þátta ferðamanna á rannsóknarsvæðunum s.s. búsetuland, 
ferðamáta, gistimáta, afþreyingu og dvalarlengd auk þess 
sem ástæða heimsóknar og útgjaldamynstur 
ferðamannanna var skoðað sem og ánægja þeirra með 
heimsókn á svæðið. 
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*(United Nations, 2010a, 2010b).
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Spurningakönnunin sem er grundvöllur þessarar rannsóknar einskorðast við 
erlenda ferðamenn í Reykjanesbæ sumarið 2018. Flestar spurninganna sem 
lagðar voru fyrir viðmælendur voru lokaðar þar sem svarendur merktu við þann 
svarmöguleika sem átti best við í þeirra tilfelli. Spurningar sem snéru að 
ástæðu heimsóknar, meðmælum, hápunkti ferðar og útgjöldum voru opnar. 
Framkvæmd könnunarinnar var með rafrænum hætti þar sem þátttakendur 
svöruðu spurningunum á nettengdum spjaldtölvum. Hún var hýst hjá MMR sem 
jafnframt sá um frumgreiningu gagna. Þátttakendur gátu valið um fjögur 
tungumál, ensku, frönsku, þýsku og spænsku. 
Ferðamenn voru spurðir út í heimsókn sína til staðarins og ferðahegðun meðan 
á dvöl þeirra í Reykjanesbæ stóð. Sérstaklega var spurt um útgjöld þeirra en þar 
var átt við þá upphæð sem greidd var fyrir kaup á neysluvörum og þjónustu sem 
og fyrir önnur verðmæti til eigin nota eða gjafa í sólarhring meðan á dvöl stóð. 
Það fól í sér útgjöld ferðamanna sem greidd voru af þeim sjálfum eða af öðrum 
fyrir þeirra hönd. Stuðst var við reglur þjóðhagsreikninga um einkaneyslu þar 
sem miðað er við að neyslan eigi sér stað við afhendingu þjónustu eða við 
eigendaskipti vöru hvort sem peningaleg greiðsla á sér stað um leið eða ekki.* 
Útgjöld vegna gistiþjónustu voru því metin þann sólarhring sem dvalið var á 
gististaðnum, vegna ferða þann sólarhring sem ferðin átti sér stað o.s.frv. 
Búsetuland ferðamanna er ein af bakgrunnsbreytum könnunarinnar. Á 
nokkrum stöðum í skýrslunni er vísað í Breta, Bandaríkjamenn o.s.frv. þar sem 
niðurstöðurnar eru greindar eftir bakgrunnsbreytum. Er það gert til 

einföldunar en þar sem það á við er átt við ferðamenn með búsetu í Bretlandi, 
Bandaríkjunum o.s.frv. 
Könnunin stóð yfir tímabilið 3. ágúst til 7. september og var framkvæmd frá 
kl. 9 til kl. 19. Í sjö daga var fyrirlögn hennar samfelld frá morgni til kvölds og í 
þrettán daga fór hún fram hluta úr degi. Lögð var áhersla á að dreifa 
gagnasöfnun jafnt yfir daginn og yfir vikuna. Spyrlarnir voru staðsettir á svæði 
sem afmarkaðist af Grófinni, Hafnargötu, Ægisgötu og Skólavegi. Þeir óskuðu 
eftir þátttöku allra erlendra ferðamanna sem urðu á vegi þeirra en alls voru 
1.071 erlendir ferðamenn beðnir um að taka þátt í könnuninni. Af þeim 
samþykktu 406 þátttöku eða 38% aðspurðra. Endanlegur fjöldi svara var yfir 
lágmarksstærð úrtaks miðað við 95% öryggismörk og ±5% úrtaksskekkju. 
Meðalaldur svarenda var 33 ár, hlutfall kvenna var 40% og karla 60%.
Um var að ræða úrtakskönnun og niðurstöðurnar ber að túlka sem vísbendingu 
um ákveðið ástand en forðast alhæfingar út frá þeim. Framkvæmd 
könnunarinnar var háð því að gestir staðarins færu fótgangandi um 
rannsóknarsvæðið á þeim tíma sem könnunin var framkvæmd. Með því var 
útilokuð þátttaka þeirra sem komu til staðarins eftir kl. 19 á kvöldin og fóru 
þaðan fyrir kl. 9 um morguninn sem og þeirra sem fóru ekki fótgangandi um hið 
skilgreinda rannsóknarsvæði á meðan framkvæmd spurningakönnunarinnar 
stóð.
Við úrvinnslu gagnanna var notast jafnt við SPSS og Excel. Við útreikninga á 
útgjöldum ferðamanna í erlendum gjaldmiðlum var notast við miðgengi 
Seðlabanka Íslands þann 15. júlí 2018. 



Flestir þeirra erlendu ferðamanna sem 
heimsóttu Reykjanesbæ sumarið 2018 voru 
búsettir í Bandaríkjunum. Þó var hlutfall 
þeirra helmingi lægra í Reykjanesbæ en á 
landsvísu. Nokkuð jöfn dreifing var meðal 
ferðamanna frá öðrum búsetulöndum. 

*(Ferðamálastofa, e.d.).
Myndin sýnir búsetuland erlendra ferðamanna í Reykjanesbæ sumarið 2018 og þjóðerni erlendra 
farþega um Keflavíkurflugvöll á sama tíma.
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Hvert er búsetuland þitt?

Búsetuland ferðamanna
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Áætlaður fjöldi erlendra ferðamanna í 
Reykjanesbæ árið 2018 var um 568 þúsund.* 
Alls komu um 54% ferðamanna til staðarins 
á tímabilinu maí til september og 36% yfir 
sumarmánuðina þrjá svo árstíðasveiflan er 
nokkur þó hún sé minni á suðvestur horni 
landsins en á öðrum stöðum. 

*(Ferðamálastofa, e.d.; Mælaborð ferðaþjónustunnar, e.d.b.). 
Fjöldi ferðamanna er áætlaður út frá mánaðarlegu hlutfalli þeirra sem heimsóttu Reykjanesbæ skv. Mælaborði ferðaþjónustunnar 
árið 2018 og fjöldatölum erlendra brottfararfarþega um Keflavíkurflugvöll á sama tíma.
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Fjöldi ferðamanna í Reykjanesbæ 2018

Fjöldi ferðamanna
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Langflestir ferðamanna voru á ferð með 
fjölskyldu eða vinum (84%). Um 12% þeirra 
voru í hópferð og 10% ferðuðust einir. Í um 
11% tilvika voru börn  með í för.* 
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Með hverjum ferðaðist þú?

Ferðafélagar
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*Nokkrir aðspurðra nefndu fleiri en einn valmöguleika svo fjöldi svara er fleiri en svarenda. 
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Dvaldir þú í Reykjanesbæ síðustu nótt eða munt þú dvelja þar í nótt?

Sumarið 2018 var hlutfall þeirra erlendu ferðamanna sem 
dvöldu yfir nótt í Reykjanesbæ 48%. Hlutfall næturgesta var 
nokkuð svipað eftir búsetulöndum en það var 50% meðal 
Spánverja, 48% meðal Pólverja og 46% hjá 
Bandaríkjamönnum.

Gisting

Já
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52%

Næturgestir í Reykjanesbæ
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*(Mælaborð ferðaþjónustunnar, e.d.a.).
Íbúðahótel eru talin með hótelum og gistiheimilum. 

Alls gistu 49% næturgesta á hótelum og gistiheimilum í 
Reykjanesbæ sumarið 2018. Um 20% gistu í húsbíl eða tjaldi utan 
tjaldsvæðis og 13% dvöldu hjá vinum og ættingjum eða í annarri 
ókeypis gistingu s.s. húsaskiptum og sófagistingu. Alls völdu 9% 
einkagistingu s.s. Airbnb. Athygli vekur hátt hlutfall gistingar hjá 
vinum og ættingjum en það var hæst meðal Pólverja (57%). 
Gisting í húsbíl eða öðru utan tjaldsvæðis var hæst meðal 
Spánverja (40%) en Bandaríkjamenn og Bretar völdu heldur 
hótelgistingu (um 70%).
Á landsvísu nam gisting á hótelum og gistiheimilum um 44%, á 
tjaldsvæðum 13% og í einkagistingu 16%.* 
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*Spurningin var opin og svarendur skrifuðu ástæðu sem niðurstöðurnar eru greindar út frá. 
Í einhverjum tilvikum nefndu menn fleiri en eina ástæðu og því eru fleiri svör en svarendur.

Flestir ferðamanna (36%) tengdu meginástæðu 
heimsóknar við flug eða flugvöll. Af þeim sögðu 
flestir nálægðina við Keflavíkurflugvöll hafa ráðið 
vali á áfangastað og allnokkrir voru í stopover á 
lengra ferðalagi. Um 16% sögðu heimsóknina vera 
hluta af heildarferð um landið og 7% nefndu 
sérstaklega Bláa lónið. Alls sögðust 6% ferðamanna 
hafa komið til að borða og 5% sögðu meginástæðu 
heimsóknarinnar vera næturgistingu á staðnum. 
Færri nefndu aðra þætti s.s náttúrufegurð (3%), 
menningu (3%), meðmæli (2%) og vitann (2%).*
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Tilgangur ferðar

Vinsamlegast tilgreindu ástæðu þess að Reykjanesbær varð fyrir 
valinu sem áfangastaður

Ástæða heimsóknar
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*Nokkrir aðspurðra nefndu fleiri en einn valmöguleika svo fjöldi svara er fleiri en svarenda.

Um helmingur ferðamanna í Reykjanesbæ hafði ákveðið að 
heimsækja staðinn áður en þeir komu til Íslands eða alls 
um 49%. Um 7% sögðust hafa tekið ákvörðunina eftir að 
þeir komu til landsins og 45% keyrðu bara í gegn á leið 
sinni annað. Alls sögðu 2% ferðamanna að heimsóknin til 
Reykjanesbæjar væri meginástæða Íslandsferðarinnar.*
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Hvenær tókst þú ákvörðun um að heimsækja Reykjanesbæ?

Tímasetning ákvörðunar um heimsókn Ferðavenjukönnun 2018    Reykjanesbær
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Algengustu upplýsingaveitur ferðamanna um 
Reykjanesbæ voru vefsíður sem 55% ferðamanna nýttu 
sér. Þar á eftir komu upplýsingar frá vinum og ættingjum 
(32%), samfélagsmiðlar (19%) og ferðaskrifstofur 
(18%). Um 11% ferðamanna notuðu ferðabækur og 
bæklinga. Meðal annarra miðla voru 
upplýsingamiðstöðvar og heimamenn. 
Notkun vefsíðna var yfir meðallagi hjá 
Bandaríkjamönnum (57%) en undir meðallagi hjá 
Pólverjum (45%) og Spánverjum (43%). Pólverjar og 
Spánverjar virtust hins vegar líklegri til að hafa fengið 
upplýsingar um staðinn frá vinum og ættingjum.
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Hvar fékkstu upplýsingar um áfangastaðinn Reykjanesbæ?

Upplýsingar

*Um var að ræða fjölvalsspurningu og svörin eru því fleiri en svarendur.
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Meðaldvalarlengd erlendra ferðamanna í Reykjanesbæ var um 
16,7 klst. Flestir (30%) dvöldu í 12-24 klst. og næst flestir í 0-3 klst. 
Meðaldvalarlengd dagsgesta var 5,8 klst. og næturgesta 1,2 dagar. 
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Hversu lengi telur þú að dvöl þín í Reykjanesbæ muni vara?

Dvalarlengd Ferðavenjukönnun 2018    Reykjanesbær
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Pólverjar dvöldu lengur en aðrir á staðnum eða að meðaltali í 
einn sólarhring (24 klst.). Bandaríkjamenn dvöldu að jafnaði í 
19 klst. og Spánverjar í 13 klst.

BANDARÍKIN SPÁNNPÓLLAND



Tæpur helmingur ferðamanna áformaði að fara í 
náttúruböð meðan á dvöl þeirra í Reykjanesbæ stóð. 
Í flestum tilvikum var átt við Bláa Lónið. Um 42% 
sögðust ætla að heimsækja söfn, 32% að fara í 
hvalaskoðun og 32% að smakka mat úr héraði. Um 28% 
áformuðu að fara í gönguferð, 19% á menningarviðburð 
og 18% að skoða fugla. Færri nefndu aðra þætti s.s. 
reiðtúr, hellaskoðun, veiði og golf.
Gönguferðirnar voru vinsælli eftir því sem 
ferðamennirnir voru yngri. Bretar virtust hafa meiri 
áhuga á söfnum en Bandaríkjamenn þar sem hlutfall 
safngesta meðal Breta var 63% en 22% meðal 
Bandaríkjamanna. Meðal Pólverja og Spánverja var 
hlutfallið nær meðaltalinu. Sama átti við í hvalaskoðun 
þar sem hlutfall Breta var hæst (55%), 
Bandaríkjamanna lægst (12%) en Pólverja og Spánverja 
nær meðaltalinu.
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Hvaða þjónustu / afþreyingu hyggst þú nýta þér í Reykjanesbæ?

Afþreying og þjónusta

42%
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Almennt voru ferðamenn mjög ánægðir (45%) eða 
ánægðir (43%) með dvöl sína í Reykjanesbæ. Um 10% 
ferðamanna sögðust vera hlutlausir og 0,7% voru 
óánægðir. Á skalanum 1-5 var ánægjustig ferðamanna 
sumarið 2018 alls 4,3.*
Pólverjar og Spánverjar virtust almennt ánægðari en aðrir 
þar sem ánægjustig þeirra mældist 4,5. Ánægjustig 
Bandaríkjamanna var 4,3. 
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Hversu ánægð/ur ert þú með heimsókn þína í Reykjanesbæ?

Ánægja

*,,mjög óánægðir“ fengu gildið 1 og ,,mjög ánægðir" gildið 5 
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Að mati flestra ferðamanna var hápunktur 
heimsóknarinnar tengdur náttúru svæðisins og 
landslagi (26%). Næst flestir (14%) nefndu hafið og 
höfnina. Því næst kom matur og veitingahús, söfn og 
gönguferð um svæðið. Færri nefndu aðra þætti s.s. 
gestrisni heimamanna, verslun og gistingu.* 
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Hver var hápunktur heimsóknar þinnar til Reykjanesbæjar?

Hápunktur heimsóknarinnar

*Spurningin var opin og svarendur skrifuðu ástæðu sem niðurstöðurnar eru greindar út frá.
Í einhverjum tilvika nefndu menn fleiri en eina ástæðu og því eru fleiri svör en svarendur. 
Í útreikningum er ekki tekið tillit til þeirra sem svöruðu „veit ekki/ vil ekki svara“.
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Einn af þeim mælikvörðum sem notaður er til að meta árangur og frammistöðu 
íslenskrar ferðaþjónustu er s.k. meðmælaskor (Net Promoter Score - NPS). Um er 
að ræða alþjóðlegan mælikvarða á viðskiptatryggð sem segir m.a. til um hversu 
líklegt eða ólíklegt er að viðskiptavinir mæli með tiltekinni vöru, þjónustu eða 
fyrirtæki.* Í þessu tilfelli eru mældar líkur á því að ferðamenn mæli með 
tilteknum áfangastað. Meðmælaskor ferðamanna í Reykjanesbæ mældist +42 
þar sem tæp 52% ferðamanna sögðu líklegt að þeir myndu mæla með 
Reykjanesbæ sem áfangastað en rúm 9% töldu það ólíklegt. Skorið getur verið á 
bilinu -100 til +100 og verður jákvætt þegar fleiri mæla með áfangastaðnum en á 
móti honum.

Skorið var nokkuð svipað eftir búsetulöndum ferðamanna. Það sem fékk 
ferðamenn helst til að mæla með Reykjanesbæ sem áfangastað var fegurð 
staðarins og umhverfis hans (38%), staðsetning hans (16%) og gestrisni 
heimamanna (9%). Færri nefndu aðra þætti s.s. Bláa lónið, veitingar og verðlagið 
sem var sagt lægra en í borginni. 
Af þeim sem voru hlutlausir eða töldust ólíklegir til að mæla með staðnum 
nefndi tæpur helmingur (47%) ferðamanna að hér væri of lítið um að vera og að 
hér vantaði meira framboð þjónustu og afþreyingar. Um 17% vildu betri 
samgöngur, 8% lægra verð og sama hlutfall vantaði betri upplýsingar um 
svæðið.  
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Hversu líkleg(ur) ertu til að mæla með heimsókn í Reykjanesbæ?

Meðmælaskor

*(Reichheld, 2003).
Meðmælaskor fæst með því að draga hlutfall þeirra sem mæla ekki með Reykjanesbæ sem áfangastað ferðamanna frá hlutfalli þeirra sem mæla með staðnum. Um er að ræða 
skala á kvarðanum 0-10. Þeir sem velja 0-6 teljast ólíklegir til að mæla með áfangastaðnum. Þeir sem velja 7-8 eru skilgreindir sem hlutlausir. Þeir teljast vera nokkuð ánægðir með 
áfangastaðinn en þó ekki líklegir til að mæla með honum. Þeir sem hins vegar velja 9-10 teljast ánægðir og líklegir til að mæla með áfangastaðnum.
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Meðalútgjöld ferðamanna á sólarhring 
mældust 18.441 kr. sumarið 2018. Upphæðin 
reiknast á alla svarendur óháð því hvort þeir 
greiddu fyrir vörur og þjónustu eða ekki. 
Útgjöldin voru hæst í flokki veitinga 3.971 kr. 
og matvöru í verslunum staðarins 3.617 kr. 
Alls keyptu 77% ferðamanna veitingar á 
veitinga- eða kaffihúsum og 66% matvöru í 
verslunum staðarins. Um 17% keyptu 
afþreyingu og 20% menningartengda 
þjónustu.
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Vinsamlegast áætlið sólarhringsútgjöld ykkar í Reykjanesbæ 
eftir útgjaldaliðum.

Meðalútgjöld á sólarhring

*Útgjöldin eru á verðlagi hvers árs.
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Alls er talið að um 570 þúsund erlendir ferðamenn hafi heimsótt 
Reykjanesbæ árið 2018 þar sem rúmur helmingur þeirra kom á 
tímabilinu maí til september. Flestir heimsóttu staðinn vegna 
nálægðar hans við flugvöllinn og Bláa lónið en heimsóknin var 
einnig gjarnan hluti af lengri ferð um landið.
Flestir komu frá Bandaríkjunum en dreifing búsetulanda var 
nokkuð jöfn meðal næstu sjö landa.  Meðan á dvöl stóð var 
vinsælast að fara í náttúruböð, heimsækja söfn, fara í 
hvalaskoðun og smakka mat úr héraði. Ferðamenn voru almennt 
ánægðir með dvölina og á skalanum 1-5 mældist ánægjustigið 
4,3.
Um 52% ferðamanna töldust líklegir til að mæla með 
Reykjanesbæ sem áfangastað og meðmælaskor staðarins (Net 
Promoter Score - NPS) mældist +42. Það sem helst hvatti 
ferðamenn til meðmæla var fegurð staðarins þó staðsetning 
hans og viðmót heimamanna hafi einnig haft talsverð áhrif. Af 
þeim sem voru hlutlausir eða töldust ólíklegir til að mæla með 
staðnum sögðu flestir að of lítið væri um að vera og að auka 
þyrfti framboð afþreyingar og þjónustu á staðnum. Samgöngur 

og verð á ferðaþjónustu þyrftu auk þess að batna til að þeir yrðu 
líklegri til meðmæla.
Meðalútgjöld ferðamanna á sólarhring mældust 18.400 kr. í 
Reykjanesbæ Útgjöldin voru hæst í flokki veitinga og matvöru. Í 
langflestum tilvika (78%) var megintilgangur ferðarinnar frí og 
ferðafélagarnir fjölskylda og vinir. Rúmur helmingur ferðamanna 
notaði vefsíður til að leita upplýsinga um Reykjanesbæ en um 
þriðjungur þeirra fékk upplýsingar frá vinum og ættingjum. 
Bretar og Bandaríkjamenn voru líklegri en aðrir til að nota 
vefsíður í upplýsingaskyni. 
Niðurstöður könnunarinnar gefa vísbendingu um stöðu 
ákveðinna þátta ferðaþjónustu í Reykjanesbæ sumarið 2018. 
Varast ber að alhæfa út frá niðurstöðunum þar sem um 
úrtaksrannsókn er að ræða en engu að síður eru þessar 
upplýsingar ásamt öðrum gögnum í ferðaþjónustu mikilvægt púsl 
í heildarmynd atvinnugreinarinnar á landsvísu. Athugasemdir og 
óskir ferðamanna sem koma fram í könnuninni auka einnig 
skilning á þörfum þeirra og upplifun meðan á dvöl stendur og eru 
mikilvægar fyrir svæðisbundna stefnumótun og uppbyggingu 
atvinnugreinarinnar. 

Samantekt Ferðavenjukönnun 2018    Reykjanesbær



1918

Heimildir Ferðavenjukönnun 2018    Reykjanesbær

Ferðamálastofa. (e.d.). Ferðamenn um Keflavíkurflugvöll. Brottfarir erlendra farþega um Flugstöð Leifs Eiríkssonar 2003-2019. 
Sótt 2. mars 2019 af 
https://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/fjoldi-ferdamanna/talningar-ferdamalastofu-i-flugstod-leifs-eirikssonar.

Mælaborð ferðaþjónustunnar. (e.d.a.). Landamærakönnun ferðamálastofu. Tegund gistimáta. Sótt 19. nóvember 2018 af 
https://www.maelabordferdathjonustunnar.is/is/kannanir/landamaerakonnun.

Mælaborð ferðaþjónustunnar. (e.d.b.). Nethluti Landamærakönnunar. Landshlutar & staðir. Sótt 11. mars 2019 af 
https://www.maelabordferdathjonustunnar.is/is/kannanir/netkonnun.

Reichheld, F. F. (2003). The One Number You Need to Grow. Harvard Business Review, 81(12), 46-54.

United Nations. (2010a). International Recommendations for Tourism Statistics 2008. New York: United Nations. 

United Nations. (2010b). Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework 2008. New York: United Nations. 

https://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/fjoldi-ferdamanna/talningar-ferdamalastofu-i-flugstod-leifs-eirikssonar
https://www.maelabordferdathjonustunnar.is/is/kannanir/landamaerakonnun
https://www.maelabordferdathjonustunnar.is/is/kannanir/netkonnun


Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500 
Hafnarstræti 91 | 600 Akureyri | Sími 535 5500 

ICELANDIC
TOURIST
BOARD

ÚTGEFIÐ Í ÁGÚST 2019



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 318
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 318
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (Custom)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF00530061006D007400F6006B0020006900F0006E006100F0006100720069006E0073000D00FA0074006700E10066006100200031002E00300020002D0020003100300020006D00610072007300200032003000300039000D0050004400460020007300740069006C006C0069006E006700610072002000660079007200690072002000ED0073006C0065006E0073006B0061006E0020007000720065006E0074006D00610072006B006100F0>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




