
Samvinna
stjórnvalda, 
atvinnugreina og 
grasrótar án 
hagsmunatengsla



Tilgangur

þekkingu



A
Nýta aukna gæða- og 
umhverfisvitund neytendaB Gæði er grunnur að ímynd Íslands sem 
upprunaland hreinna matvæla og undirstaða 
góðrar lýðheilsu

Nýta áhuga á vöruþróun, 
umbótum & nýsköpun í 
matvælatengdum greinumC
Nýsköpun er drifkraftur framþróunar og ýtir 
undir verðmætasköpun

Eykur eftirspurn og tekjur og viðheldur matararfleifð 



Verkefni Matarauðs
virðiskeðjan og snertifletir
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Grunnur að ímynd Íslands sem 
upprunaland hreinna 
matvæla. 

Fram-
leiðsla

Vinnsla

Dreifi-
leiðir

Aðgengi 
neytenda

Neysla
upplifun

Ánægja
Eftirspurn

Skynjuð gæði, uppfylling 
þarfa og væntinga
Aukin tryggð við íslenskt 
hráefni/afurðir
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Ánægja
Eftirspurn

Markaðssetning:  Matarauður með verkfærakistu. Upplýsingar um 
hráefni og matarmenningu, viðburðadagatal, myndbönd, myndir, 
tímalínu samfélagsmiðlar, greinar ofl.  Allir mega nota markaðsefnið 
á vefsíðu, facebook, Instagram, matseðla…

Efla svæðisbundna neyslu

Sala: REKO og samstarf við verslanir til að auka sýnileika og aðgengi 
íslenskra afurða

Málþing og vinnustofa 4 mars 2018. Aðgengi og sýnileiki 
svæðisbundins hráefnis og nokkrir fundir verið haldnir  um landið

Nefnd um opinber innkaup á Matvælum

Hið íslenska eldhús
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Neysla & upplifun

Vefur , samfélagsmiðlar, orðræða ráðamanna, fjölmiðlaumræða, 
Þjóðlegir réttir við þjóðveginn: Unnið með hagaðilum 

Matarferðir/matarstígar (food trails) þar sem unnið er eftir  
ákveðinni hugmyndafræði og samvinnu

Umgjörð: Veitingastaðir, matreiðslunámskeið, street food, 
matarhallir, matarmarkaðir, ráðstefnur, bensínstöðvar, Brugghús

Samvinna við Markaðsstofur, framleiðendur ofl. um verkefni í 
matarferðaþjónustu

Krakkar kokka

Gæði, þjónusta, verð, lýðheilsa, fjölbreytileiki, saga, menning



Ferðamenn og matarferðaþjónusta









Markaðssetning

í gegnum
virðiskeðjuna



Markhópar

„Everyone is 
not your
customer“
Seth godin



Markhópar og mataræði
– straumar og stefnur nú og í framtíðinni 

Keto
Paleo
Grænkeri eða vegan  
Miðjarðarhafsfæði
Hráfæði
Lágkolvetna
Sykurlaust
Ný norræn fæða (new
nordic food)
O.s.frv.



Markhópar og mataræði
Hrein fæða – tækifæri til að markaðssetja vöru sem er góð fyrir 
samviskuna og heilsuna



Athyglisspan



Vara – verð
aðgreining
og auðkenni



Þú getur ekki haft 
sérstöðu ef þú 
sérð hana ekki



Auðkenni og verð



Neytendur, vöruþróun og verð

Neytendur upplýstari og kröfuharðari

Versla oftar og minna í einu - pakkningastærðir

Gæði - borga meira fyrir betri vöru

Umhverfissjónarmið (umbúðir, kolefnisspor)

Velferðarsjónarmið (dýravelferð)

Innihaldslýsing (skylda)

Gæðamerki (beint frá býli, skráargatið) 

Vottanir (lífrænt, upprunavottað,umverfis)

Rekjanleiki



Vannýtt hráefni, ugly

Versla oftar og minna í einu - pakkningastærðir

Tilbúnir og hálftilbúnir réttir – fljótlegt, hollt og bragðgott  

Millimál & boost

Vöruþróun 

Matreiðslumeistara

Hönnuðir

Matís

Kjötvinnslur

Sjávarklasinn

Landbúnaðarklasinn

Matvælafræðinga

Næringarfræðinga

…

Neytendur, vöruþróun og verð





Miðlar – markmið og val



Hvernig
ætlar þú að

ná til
markhóps-

ins?

• Þínir eigin miðlar ( samfélagsmiðlar, youtube og vefsíða)

• Sameiginlegar sölusíður s.s. REKO eða beint frá býli 

• Tölvupóstar - eftirfylgni

• Samvinna s.s. veitingastaði, verslanir, hótel & 
gistiheimili….

• Fjölmiðlar

• Annað (fundir, málstofur…)



Gefðu
upplýsingar

sem hafa
eitthvert
virði fyrir

viðskiptavini

• Sagan og tenging við þig

• Myndir

• Setja stefnu og reglu í póstun

• Ekki magn heldur gæði

• Nýtið svæðisbundið samstarf, t.d. REKO

• Taggið (#bóndi 377 #farming 2,6 mill.  #Sauðfé
149  #Sheep 3,2 mill)

• Dreifið og deilið



Samfélags
-miðlar, 

að hafa í 
huga

• Almennt: 3-7% organic likes, restin er kostuð
(boost)

• Þeir sem „líka“  við síðuna þína sjá ekki endilega
þegar þú póstar. 

• Ekki einblína bara á “like” á síðu

Engagement (comment og share) & reach

• Svörun. Hversu fljótur ertu að svara og hvernig á 
að svara neikvæðum skilaboðum



Forskot.nmi.is 

Safn vefrita og 
vinnustofur um stafræna
miðlun án endurgjalds



Ekki nóg að setja upp vefsíðu og bíða…



vörumerkjavakning

Fyrirspurnir og sala

Vefsíða



Sala & dreifing 



REKO hópar - stofnaðir
• REKO Reykjavík
• REKO Vesturland
• REKO Austurland
• REKO Sunnanverðir Vestfirðir
• REKO Suðurland

REKO hópar – í mótun
• REKO Norðurland
• REKO Hornafjörður
• REKO Norðanverðir Vestfirðir

REKO - vistvænir og heiðarlegir viðskiptahættir

Finnland
Milli 2013 og 2016: 
Framleiðendur úr 15 í 3700
Kaupendum úr 400 í 250.000

Veltan jókst úr 10 milljónum kr. í 3.8 
milljarða kr.

https://mataraudur.is/ad-gera-ser-mat-ur-
facebook/





Eftirfylgni og tryggð



Þú hefur valið og 
valdið til að breyta


