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Hvernig aukum við tekjur af ferðamönnum við núverandi aðstæður?

...með

... sterku íslensku flugfélagi með traust bakland

... öflugu leiðarkerfi og mikilli ferðatíðni

... markvissu markaðsstarfi

... skipulögðum almannatengslum

... stöðugri vöruþróun

... traustu samstarfi við innlenda og erlenda aðila



... með sterku íslensku flugfélagi með traust bakland



1937
Commercial flights 
commence. Flugfélag 
Akureyrar founded. 
The name was later 
changed to Flugfélag 
Íslands.

1945
First international 
flights. Flugfélag 
Íslands started flying 
to Scotland and 
Denmark. Loftleiðir 
began international 
flights in 1947.

1952
Loftleiðir starts 
international schedule 
between USA and 
Luxemburg with a 
stop in Iceland. Low 
fares make the 
company known as 
the hippie airline.

1969
Air Bahamas 
acquired. A 
competitor in the 
North-Atlantic market 
bought and 
incorporated.

1973–1981
Name changed to 
Flugleiðir after the 
merger of Loftleiðir 
and Flugfélag 
Íslands. Record oil 
prices, inflation, DC1
0 accident, job cuts 
and cost savings. 

1981–1987
Years of total 
utilization. The 
company used up all 
existing 
resources, gained 
high load 
factors, offered low 
fares.

1988–1995
Total renewal of all 
equipment - new 
Boeing aircraft. 
Focus on travel 
services. Billions 
invested in 
aircraft, hotels, car 
rental and 
maintenance centre.

1995–2001
Expansion of the 
route network (10-
15% annually). 
Number of tourists 
visiting Iceland 
doubled in a 10 year 
period.

2002–2008
The operations were 
downscaled after 
9/11. Better 
results, growth and 
renewal. Focus on 
the profitability of 
each subsidiary and 
route. New 
management 
introduced in 2008
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Áhersla á sveigjanleika, stuttar boðleiðir og fljótar ákvarðanatökur

Hagræðingaraðgerðir sem farið var í í vor hjálpa en dugðu því miður 
ekki til
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Í hagræðingaraðgerðunum var haft að leiðarljósi að hafa engin eða 
sem minnst áhrif á tekjumyndun og þjónustustig

Ein meginástæða fyrir góðum árangri Icelandair er öflugt og gott 
starfsfólk

Reyndasta sölu- og markaðsfólk í heimi í að markaðssetja Ísland



Staða Icelandair innan Icelandair Group

Fjölbreytileiki er styrkur Icelandair Group
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3 Boeing 757-200

3 Boeing 737-500

10 Boeing 757-200

1 Boeing 757-300

5 Boeing 757-200 6 Fokker Friendship

2 Dash 8

2 Boeing 737-500

10 Boeing 737-800

1 Sovereign

4 Boeing 737-300

2 Boeing 737-400

5 Boeing 757-200

2 Boeing 767-300

2 Boeing 767-300

9 Airbus A320-200

2 Twin Otter

Fjöldi flugvéla: 69

Flugfloti Icelandair Group

sterkt íslenskt flugfélag með traust bakland | öflugt leiðarkerfi og mikil ferðatíðni | markvisst markaðsstarf | skipulögð almannatengsl | stöðug vöruþróun | traust samstarf

http://www.icelandairgroup.is/heim/dotturfelog/nanar/store652/item8466/
http://www.icelandairgroup.is/heim/dotturfelog/nanar/store652/item16074/
http://www.icelandairgroup.is/heim/dotturfelog/nanar/store652/item8478/
http://www.icelandairgroup.is/heim/dotturfelog/nanar/store652/item157380/
http://www.icelandairgroup.is/heim/dotturfelog/nanar/store652/item8474/
http://www.icelandairgroup.is/heim/dotturfelog/nanar/store652/item8476/
http://www.icelandairgroup.com/home/subsidiaries/detail/store652/item187272/
http://www.icelandairgroup.is/heim/dotturfelog/nanar/store652/item16214/


Heimskort Icelandair Group
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Dreifð tekjumyndun er styrkur Icelandair Group
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... með öflugu leiðarkerfi og mikilli ferðatíðni



Leiðarkerfi Icelandair er lykillinn
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Leiðarkerfið er lykillinn að samkeppnisforskoti Icelandair

18 áfangastaðir í Evrópu og 6 í Bandaríkjunum og Kanada

Áherslur á 3 mismunandi markaði:

Frá Íslandi fyrir lítinn heimamarkað (31% af heildarfarþegafjölda)

Til Íslands sem er stækkandi markaður (41% af heildarfarþegafjölda)

Tengifarþegar (28% af heildarfarþegafjölda) með áherslu á Bandaríkin-Scandinavíu og Stop-Over



Aðferðafræði leiðarkerfis Icelandair
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Aðferðafræði leiðarkerfisins miðast við 24 tíma hring þar sem vélarnar ná að fara eina ferð 
á milli Bandaríkjanna og Evrópu á sólarhring 

Mikil nýting flugflotans

Einsleitur floti (Boeing 757)

Stuttur tengitími í KEF (50 – 80 mínútur)

Markaðurinn milli Bandaríkjanna og Evrópu gerir okkur kleift að halda uppi mun meiri 
ferðatíðni en markaðurinn til og frá Íslandi myndi réttlæta



Þróun ferðamanna til Íslands og farþegafjölda Icelandair 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Pax

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Gestir

Þróun ferðamanna til Íslands og farþegafjöldi Icelandair haldast í hendur

Uppbygging og öflugt leiðarkerfi Icelandair er aðalástæða þess að ferðamönnum til Íslands 
hefur fjölgað að meðaltali um 10% síðustu ár

Flugfélög hafa komið og farið en meira máli skiptir hvernig dreifingin er í leiðarkerfi 
Icelandair
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Farþegasamsetning Icelandair 
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Eftir mikinn vöxt í leiðarkerfinu árin 1999 – 2000 voru um helmingur farþega tengifarþegar

Þessi tíðni hefur skapað gríðarleg sóknarfæri á ferðamannamarkaðnum til Íslands.  Hér má 
sjá að það er gert ráð fyrir að þeim farþegum fjölgi úr 30% í nær 50% á næsta ári

Við teljum að leiðarkerfinu megi þakka stóran hluta af þessari aukningu.  Sérstaklega er 
þetta mikilvægt fyrir viðskiptaferðir, ráðstefnur og allar styttri ferðir gjarnan utan sumarsins

Ekki sjálfsagður hlutur.  Við munum fylgjast vel með þróuninni og grípa inn í ef á þarf að 
halda



Bókanir Icelandair til Íslands fyrir nóv - mar 

01-Oct 08-Oct 15-Oct 22-Oct 29-Oct 05-Nov 12-Nov

2008
2007
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Bókanir til Íslands tóku við sér þegar meiri áhersla var sett á markaðssetningu á erlendu 
mörkuðunum

Árleg markaðsherferð Icelandair

Tilfutningur á markaðsfé Icelandair frá Íslandi og á erlendu svæðin

Samstarf með Ferðamálastofu

Samstarf með Samtökum Ferðaþjónustunnar

Bókanir dragast verulega saman þegar dregið er úr markaðssetningu

100%



... með markvissu markaðsstarfi



Uppbygging sölu- og markaðsmála Icelandair
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Í hagræðingaraðgerðunum 
höfum við varið þau störf 
sem bera ábyrgð á 
tekjumynduninni 

Sameinining bak- og 
framvinnslu á Íslandi, s.b.r. 
þjónustuver (25 stöðugildi)

Enn meiri áhersla á 
markaðs- og sölumál á 
svæðunum



Markaðsgreining
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Öflug markaðsgreining er lykilatriði árangurs í að selja og markaðssetja Ísland

Við höfum skilgreint 5-6 markhópa sem eru svipaðir milli svæða

Við nálgumst markhópana mismunandi, bæði hvað varðar vöruframboð og dreifingu

Nature/Adventure

Lifestyle

MICE/Groups

Leisure
Family and Friends

Business

Groups



Markhópar
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Stærð markhópanna er mismunandi milli markaðssvæða en “leisure” hópurinn er allt upp í 
80% af heildinni

Hlutfallsstærð markhópanna er líka mismunandi á milli árstíða



Hver, hvað, hvernig?
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Það eru mismunandi vörutegundur sem henta mismunandi markhópum

Á sama hátt eru mismunandi dreifileiðir notaðar til að ná til mismunandi markhópa

Það sama á við um auglýsingamiðla

Market Segments Target Group Product Channel

Saga Class             
Economy Comfort        
Economy Class 

Iceland & North America

Economy Class          
Economy Comfort        

Iceland & North America   

Economy Class          
Economy Comfort        

Packages               

Iceland & North America

Economy Class          
Economy Comfort        

Customer Club

Iceland & North America   

Visit Friends & Family
Icelandic Ethnic Market       

USA Ethnic Market           
Canada Ethnic Market

FI Internet              
Travel Agencies        
Internet Partners        

FI Call Center

Leisure Travel

City Break (all age groups) 
Retired people 55+           

Baby boomers 45-55         
Families                   

Young nature enthusiasts

Tour Operators         
Travel Agents          

Internet Partners        
FI Internet

Groups & MICE

Corporations               
Meeting & incentive houses    

Travel agents group 
departments

Tour Operators         
Travel Agencies      

Corporate Group Dep.    
FI Group Department

Business Travel

Companies doing business 
betw een our gatew ays, e.g. 

Chamber of Commerce, 
Embassies

Corporate Travel 
Agencies              
FI Internet              

FI Call Center



Markaðsherferðir
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Markaðsherferðir eru planaðar fyrir hvert svæði fyrir sig

Markaðsplön eru kynnt í nóv. hvert ár samfara annarri áætlunarvinnu

Áhersla í markaðssetningu er jan – maí og sep – nóv fyrir ferðalög yfir vetur og axlir

Hvaða auglýsingamiðlar eru notaðir fer eftir markaðssvæði, markhópum og dreifileiðum

Við erum stolt af tengingunni við Ísland og notum óspart í okkar kynningarefni

Þjónustubreytingarnar sem voru kynntar 1. nóv tóku líka mið af þessu



... með skipulögðum almannatengslum



Mikilvægi almannatengsla 

sterkt íslenskt flugfélag með traust bakland | öflugt leiðarkerfi og mikil ferðatíðni | markvisst markaðsstarf | skipulögð almannatengsl | stöðug vöruþróun | traust samstarf

Börsen

“Midt i en ökonimisk mörk tid 
kan islændingene glæde sig 
over, at landets störste 
flyselskab er i storform

Almannatengsl

Áhersla á Icelandair og Ísland sem ákvörðunarland

Skipulagning blaðamannaferða

Persónuleg tengsl mikilvæg

Stuðningur við blaðamannaferðir ferðaheildsala

Meiri áhersla á “On-line” almannatengsl

Regluleg vakt og eftirfylgni með blaðaskrifum



Veikleiki í styrkleika 
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Þegar neikvæð umfjöllun hófst um Ísland þá snérum við vörn í sókn

Sérstakt teymi var skipað

Í einu tilfelli var teymið sent á erlendan markað til aðstoðar

Neikvæð umfjöllun “var elt uppi” og rangfærslur leiðréttar

Blaðamönnum var boðið í Íslandsheimsókn

Í einu tilfelli var óskað eftir að fá að birta umfjöllun um Ísland sem ákvörðunarlands fyrr en áætlað 
var vegna mikillar umfjöllunar um landið



Dæmi um almannatengsl 
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Wall Street Journal

“Icelandair punches above its weight 
because it has leveraged its tiny market 
into a global operation”

“Icelandair is a benchmark for older 
carrieres...because it has been able to 
serve its niche market consistently well 
over so many years”

“Icelandair has a tradition of turning 
weaknesses into strengths that could 
provide valuable lessons to its industry”



... með stöðuðgri vöruþróun



Mikilvægi vöruþróunar 
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Vöruþróun er eitt lykilatriði í að byggja upp öfluga ferðaþjónstu

Við þurfum að höfða til mismunandi markhópa

Hér liggja tækifæri við núverandi aðstæður.  Nýsköpun á tímum efnahagsörðugleika

Hvatning til nýsköpunar er mikilvæg sbr. Frumkvöðlaverðlaun Icelandair og 
Nýsköpunarverðlaun SAF

Dæmi um vöruþróun

Iceland Airwaves

Þórbergssetur

Think of a Family Break

Fisherman.is

Bláa Lónið

Stop-Over

http://www.icelandair.net/


... með traustu samstarfi við innlenda og erlenda aðila



Styrkleiki samvinnu
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Það er enginn aðili sem leggur eins mikið fé í að markaðssetja Ísland eins og Icelandair

Það er mikilvægt fyrir aðila að vinna saman til að ná árangri

Við vinnum náið með

Aðilum í ferðaþjónstu

Ferðaheildsölum

Opinberum aðilum

Íslenskum útflutningsfyrirtækjum

ofl.



Nýtt samstarf Icelandair, Borgunar og American Express
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Nýjasta dæmið er samstarfið sem við kynntum í gær með Borgun og American Express

Sameiginlegt markaðsátak til að fjölga komum erlendra ferðamanna til Íslands

Hvatning til milljóna American Express korthafa frá ýmsum löndum Evrópu að heimsækja landið

Átakið kallast “Discover Iceland” og stendur til 30. apríl 2009

Opnaður verður sérstakur kynningarvefur um átakið á ensku, rússnesku, frönsku, þýsku og ítölsku



TAKK FYRIR



Ferðaþjónustan mun verða enn styrkari stoð fyrir íslenskt 
efnahagslíf og það er mikilvægt að hún fái þá athygli og 
fjármagn sem hún á skilið!
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