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FerðamFerðamáálarlarááðstefnaðstefna

•• Breytt hlutverk Breytt hlutverk 
•• FagrFagrááðstefnaðstefna

–– sem tsem tæækifkifææri til að meta og greinari til að meta og greina
•• leggja grunn að þvleggja grunn að þvíí að breyta og bað breyta og bæætata

•• Yfirlit verkefna FerðamYfirlit verkefna Ferðamáálastofulastofu
–– Gefur tilefni til bjartsýni um framtGefur tilefni til bjartsýni um framtííð ð 

fagmennsku fagmennsku íí greininnigreininni
•• Betri upplýsingar, meiri þekking og yfirsýnBetri upplýsingar, meiri þekking og yfirsýn



Stefnan og mikilvStefnan og mikilvæægi greinarinnargi greinarinnar

•• GjaldeyristekjurGjaldeyristekjur
•• TrTrúúverðug mynd af verðug mynd af ÍÍslandi sem slandi sem 

ááfangastaðfangastað
•• FjFjöölgun ferðaflgun ferðafóólks er ekki aðalmarkmiðið lks er ekki aðalmarkmiðið 

heldur hagnaðurheldur hagnaður
•• Fagmennska og metnaðurFagmennska og metnaður



HHáátt hlutfall tt hlutfall ííslendinga telur slendinga telur 
þjþjóónustu verri hnustu verri héérlendis en erlendisrlendis en erlendis

•• ÞÞóó grasið sgrasið séé grgræænnanna
•• Er meðaleinkunnin 6.6 ekki Er meðaleinkunnin 6.6 ekki áássæættanlegttanleg
•• HHææsta einkunnin, 6.9 fyrir afþreyingu er bara sta einkunnin, 6.9 fyrir afþreyingu er bara 

miðlungsmiðlungsáárangurrangur
•• Fallinn með 4.9...  Verð er með 4.8!Fallinn með 4.9...  Verð er með 4.8!

•• 88% leita upplýsinga fyrir ferðina88% leita upplýsinga fyrir ferðina
–– Við Við æættum að geta haft ttum að geta haft ááhrif hrif áá vvææntingar og ntingar og 

þar með upplifuð gþar með upplifuð gææðiði



GGææði miðað við vði miðað við vææntingarntingar

•• þeim hefur hrakað frþeim hefur hrakað fráá 19961996
•• þþóó einkunnin seinkunnin séé ggóóð er þrð er þróóunin ekki unin ekki íí rréétta tta 

áátttt
•• HHáátt verð skapar meiri vtt verð skapar meiri vææntingar um gntingar um gææðiði
•• Gerum við betur við erlenda gesti?Gerum við betur við erlenda gesti?



NiðurstNiðurstööður ður RobertRobert D. D. FelchFelch

•• TourismTourism businessbusiness shouldshould bebe moremore embracedembraced byby
governmentgovernment andand societysociety

•• YearYear roundround serviceservice
•• CreateCreate careercareer pathspaths, , selectselect, , traintrain andand retainretain staffstaff
•• CommunicationCommunication andand interpersonalinterpersonal skillsskills, , interculturalintercultural

skillsskills
•• QualityQuality reviewreview –– ask ask howhow youyou areare doingdoing
•• FinancialFinancial standardsstandards for for thethe businessesbusinesses
•• CooperationCooperation andand partnershipspartnerships, , mergersmergers andand jointjoint

venturesventures
•• IfIf officialofficial policiespolicies adverselyadversely affectaffect youryour businessbusiness dodo

somethingsomething aboutabout itit!!



GGææði ði 

–– ein af þrem meginstoðum greinarinnarein af þrem meginstoðum greinarinnar
–– áá hana ber að leggja aðalhana ber að leggja aðalááherslu, það eru herslu, það eru 

ggææðin sem við stðin sem við stööndum ndum íí samkeppni umsamkeppni um
–– Menntun, þjMenntun, þjáálfun, staðlar og ferli skilgreina lfun, staðlar og ferli skilgreina 

ggææðin en markmið okkar er að fara fram ðin en markmið okkar er að fara fram úúr r 
vvææntingumntingum

–– GGææðin felast ðin felast íí ffóólkinu sjlkinu sjáálfu, lfu, íí þvþvíí að gefa af að gefa af 
sséér og vekja með þvr og vekja með þvíí undrun og gleðiundrun og gleði


