




Hlutverk MN

Byggja upp ímynd Norðurlands.

Samstarf við ferðaþjónustufyrirtæki og 
ferðamálafulltrúa.

Samræma upplýsingagjöf til ferðamanna. 

Markaðssetja nýjungar og viðburði. 

Að hvetja til nýsköpunar. 

Halda námskeið á sviðum markaðsmála og 
vöruþróunar.

Að kynna Norðurland í gegnum vefinn og 
samfélagsmiðlana, með útgáfu bæklinga og  
þátttöku í vinnufundum, sýningum og  
markaðsverkefnum innanlands og erlendis.

Að koma að helstu þróunarverkefnum 
ferðaþjónustunnar.



The Arctic North Iceland - heilsárs áfangastaður

Fjölgun ferðamanna á Norðurlandi.

Lengri dvöl.

Betri dreifing á eftirspurn og minni árstíðasveifla. 

Fjölgun heilsársstarfa.

Skapa ný tækifæri til þróunar og nýsköpunar. 

Efling þjónustu við ferðamenn

Framboð

Opnunartími

Bætt aðgengi og innviðir





Sýningar og vinnusmiðjur
Mannamót í Reykjavík

Mid Atlantic í Reykjavík

Vestnorden á Akureyri

World Travel Market í London

ITB Berlín í mars

Routes Europe í apríl

Birdfair í UK í ágúst

MAS manna sýningar Íslandsstofu erlendis

- Road Show Austurströnd USA



Loksins aftur á Norðurlandi – 2 ferðir inn á svæðið fyrir sýningu – 15 ferðir á sýningartíma, 650 sæti



Ferðaskrifstofur á Norðurlandi

Post túrar eftir Mid Atlantic og

Vestnorden eru árlegir

Íslenskar ferðaskrifstofur 1 

kynnisferðir 2018

Mikil aukning í aðstoð við innlendar

og erlendar skrifstofur

Ski-Iceland 5x5 ferð í apríl 

40 manns 

5 svæði heimsótt á einum degi
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Fjöldi ferðaskrifstofa á Norðurlandi 2013-2017



Blaðamenn á Norðurlandi

96 blaðamenn 2017
Stór verkefni með Íslandsstofu

Iceland Airwaves

Iceland Academy 

Game of Thrones

– Tengjum við rétta fólkið

– Áhersla á dreifingu um svæðið

– Blaðamenn á ákveðnum miðlum, 
freelance og bloggarar með 1 eða
fleiri greinar

– Síum út hverjir eru trúverðugir

– Samstarfsfyrirtæki taka þátt og sjá
um ferðir
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• Uppbyggingarsjóður NV/NE

• Matarauður Íslands

• Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

• Stuðningur frá Stjórnstöð ferðamála og Íslandsstofu

Styrkir og samstarfsverkefni

• Um 800 km leið meðfram Norðurströndinni

• 17 sveitarfélög and 21 þorp

• Farið út frá Hringveginum

Grasrótarverkefni



Fjárfestinga- og uppbyggingarvinna

• 9 svæðisfundir fyrir tillögur að uppbyggingu

• Greining á 140 listum yfir helsta aðdráttarafl:

- gönguleiðir

- strendur

- miðnætursól og norðurljós

- útsýnisstaðir

- vitar

• 5 daga reynsluakstur fyrir GPS skráningu

• Kortlagning á öllum vegaskiltum

• GIS landfræðiupplýsingar settar inn (Alta)

• Kortlagning uppbyggingar

• Stefnumótun og undirbúningur fyrir fjárfestingaráætlun

• Stefnumótun varðandi skilti og hönnun

• Stefna fyrir upplýsingaskilti

Stefnumótun

Gögn frá 

svæðunum

Gagnasöfnun

GIS



Markaðsvinna

• Skilaboð vörumerkis

• Gildi vörumerkis

• Myndmerki 

• Samstarfssamningar og þátttökuskilyrði

• Skráning vörumerkis

Mörkun Arctic Coast Way

• Mannamót

• Mid-Atlantic

• ITB

• Vestnorden

Ferðasýningar

• Viðburðir

• Kort

• Vefsíða

• Vegabréf

• Hero Experiences

Formleg opnun 8. júní 2019

• Uppfærð heimasíða

• Leiðbeiningabæklingur

• Sýningar

• Fjölmiðlar

Alþjóðleg kynning



Ferðaþjónusta er auðlind okkar allra!

Aukum þekkingu og sköpum jákvæða 

umræðu um ferðaþjónustuna:

• Öflug atvinnugrein

• Skilar miklu til samfélagsins

• Eykur þekkingu á náttúrunni

• Bætir aðgengi að náttúrunni

• Atvinnulífið vex og dafnar um allt land

• Skapar Íslandi gott orðspor

• Brottfluttir íbúar flytja til baka

• Þarf að byggjast upp sem heilsárs 

atvinnugrein

• Komum með jákvæðar og uppbyggilegar sögur

• Skýrar upplýsingar beint frá fólkinu

• Sýnum Íslendingum og erlendum gestum 
öfluga, fjölbreytta og ábyrga ferðaþjónustu

• Drögum fram fjölda starfa, einstakar 
náttúruperlur og fólk sem ber virðingu fyrir 
sínu samfélagi







Flugklasinn Air 66N

• Flugþróunarsjóður 

• Jöfnun eldsneytisverðs

• Betri aðflug fyrir Akureyrarflugvöll

• Uppbygging til framtíðar

• Aukin sókn í markaðsstarfi

• Heimsóknir frá flugfélögum

• Heimsóknir til flugfélaga





Heimild: Rannsóknir og Ráðgjöf Ferðþjónustunnar



Heimild: www.byggdastofnun.is



Heimild: Hagstofan



Heimild: Hagstofan



Heimild: Hagstofan





Tímabil: 2018 – 2019

Upphæð: 5.5 milljónir



Tímabil: 2018 – 2019

Upphæð: 5.5 milljónir



Tímabil: 2018 – 2020

Upphæð: 5.5 milljónir



Tímabil: 2018 – 2020

Upphæð: 5.5 milljónir

Uppbygging ferðamannaleiða

Demantshringur

• Uppbygging

• Vörumerki

• Markaðsmál

Norðurstrandarleið

• Greining á innviðum

• Markaðsmál








