


Markaðsstofa Suðurlands er samstarfsvettvangur fyrirtækja í ferðaþjónustu, ríkis og sveitarfélaga á   
Suðurlandi um að markaðssetja svæðið sem ákjósanlegan áfangastað ferðamanna.

Tilgangur - Hlutverk - Markmið

Tilgangur Markaðsstofu Suðurlands er að vera hluti af stoðkerfi ferðaþjónustufyrirtækja og tengdri starfsemi á 

Suðurlandi, til að hafa yfirsýn, gæta hagsmuna, veita upplýsingar og halda utan um verkefni sem stuðla að 

því að auka veg ferðaþjónustunnar.

Eitt helsta hlutverk Markaðsstofu Suðurlands er að standa fyrir öflugu og samræmdu markaðsstarfi fyrir 

landshlutann með það að markmiði að laða til hans innlenda og erlenda gesti, fá þá til þess að dvelja lengur 

og ferðast vítt og breitt um svæðið. Markaðssóknin er byggð á viðeigandi upplýsingaöflun og greiningum til að 

hámarka fjárfestingu þeirra sem að stofunni standa. 

Markaðsstofan er einn hlekkur í stoðþjónustu ferðaþjónustunnar og tengiliður bæði innan 
landshlutans og utan.

Taka þátt í að móta og styrkja ímynd Suðurlands sem áfangastaðar.

Gera markaðsgreiningar og áætlanir fyrir áfangastaðinn og miðla heildstæðri sýn til 

samstarfsaðila.

Vera tengiliður við stoðþjónustu ferðamála bæði innan svæðis sem utan. 

Vinna með ferðaþjónustufyrirtækjum og ferðamálafulltrúum á Suðurlandi.

Koma að helstu þróunarverkefnum og hvetja til nýsköpunar í ferðaþjónustu á      

Suðurlandi.

Vera í samstarfi við upplýsingamiðstöðvar og samræma upplýsingagjöf til ferðamanna. 

Að styðja við helstu hagsmunamál greinarinnar á svæðinu.

Aðstoða hagsmunaaðila við að setja saman, samræma og markaðssetja nýjungar og 

viðburði innan svæðisins.

Að kynna Suðurland í gegnum vef og samfélagsmiðla, með útgáfu bæklinga og 

þátttöku í vinnufundum, sýningum og markaðsverkefnum innanlands og erlendis.
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Markaðsstofan mótar heildstæða sýn og 

stefnu í markaðsmálum ferðaþjónustunnar 

á svæðinu, byggða á greiningum sem miða 

að því að hluta markaðinn niður, skilgreina 

og velja álitlega markhópa fyrir svæðið. 

Mikilvægt er að gera greinarmun á hlutverki 

mismunandi aðila bæði í  stoðkerfinu og 

ferðaþjónustunni til að hámarka fjárfestingu 

og árangur í takt við markaðssetningu    

áfangastaðar. 

Starf Markaðsstofunnar miðar að því að 

snerta við viðskiptavininum á öðrum stigum 

Hvers vegna ? 
Aðild að Markaðsstofunni 

- heildstæð sýn og stefna í markaðsmálum

Markaðssetning áfangastaðar
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Starf Markaðsstofunnar miðar að því að ná til ferðamannsins þegar hann er að 
dreyma, plana, og hvetja hann til að bóka (sjá mynd). Öll deilum við svo upplifunum 
gesta okkar. 

kaupferlisins en t.a.m. sveitarfélög/svæði og 

fyrirtæki í ferðaþjónustu. Því er okkar starfi 

ekki ætlað að koma í staðinn fyrir markaðs- 

aðgerðir fyrirtækja heldur að bæta við það.

Aðild að Markaðsstofunni gerir fyrirtækjum  

kleift að vera sýnileg á fleiri snertiflötum 

kaupferlis viðskiptavinarins. Greiningarvinnan 

sparar aðildarfyrirtækjum þann kostnað og 

tíma sem hún felur í sér og gerir þeim kleift að 

verja markaðsfé sínu með markvissari hætti. 



Verkefnum Markaðsstofunnar má skipta í tvo megin 
þætti, þá sem snúa að samstarfi og kynningu innávið og svo 
greiningum og markaðssetningu útávið.

Samvinna og samstarf
Samstarf og samvinna er lykillinn 

að sameiginlegum árangri, því 
saman erum við sterkari.

Markaðsstofan er í samstarfi við 
ýmsa aðila í stoðþjónustu 

ferðamála á Íslandi og tryggir þar 
með að svæðið eigi bæði fulltrúa 

og rödd á þeim vettvangi. 

www.south.is
Vefurinn er hjartað í öllu okkar markaðsstarfi og er mikið sóttur, bæði af erlendum og 
innlendum gestum sem og ferðasölum. Vefurinn er tengdur síðum annara landshluta 
sem gefur heildstæðar upplýsingar og faglegt viðmót út á við. Þá er vefurinn tengdur 
aðalvef Íslandsstofu, www.visiticeland.com sem og gagnagrunni 
Ferðamálastofu. 
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Markaðssetning
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Markaðsstofan gefur árlega út landshlutabækling, sambærilegan þeim sem aðrir landshlutar 

gefa út. Bæklingnum er dreift markvisst um allt land sem og til söluaðila erlendis og er hann 

mjög vinsæll, bæði meðal ferðamanna, starfsfólks upplýsingamiðstöðva og ferðasala.           

Allir aðilar Markaðsstofunnar eru með ítarlega skráningu og mynd í landshlutabæklingnum 

með stuttri lýsingu og tengiliðaupplýsingum. 

          

KYNNINGARFERÐIR 
OG FUNDIR

Fyrir innlenda ferðasala 
og starfsfólk upplýsinga- 
miðstöðva
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höfuðborginni til 
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FAM ferðir
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SAMFÉLAGSMIÐLAR
Facebook
Youtube
Instagram

SAMRÆMING Í 
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Markaðsgreining 
Áætlanir



Vertu með

Með skráningu í Markaðsstofuna fær þitt fyrirtæki:

Það felst styrkur í samvinnu og því að vinna sameiginlega að því að gera 
Suðurland enn eftirsóknarverðara heim að sækja allt árið um kring. Það er hagur 
okkar allra að sem flestir taki þátt og stöndum þess vegna saman að öflugu, 
miðuðu og samræmdu markaðsstarfi. Þannig sameinum við krafta okkar í að 
kynna Suðurland sem áfangastað.

Að njóta þess að vera inni í öllum markaðsaðgerðum Markaðsstofunnar.

Aukinn sýnileika á vefnum www.south.is og tengingar inn á þína vefsíðu og samfélagsmiðla. 

Ítarlega skráningu í landshlutabækling með stuttri lýsingu, mynd og tengiliðaupplýsingum. 

Sérkjör af auglýsingum, sérkynningum og fleiru á vegum Markaðsstofunnar.

Aðgang að niðurstöðum markaðsgreininga, fundum, árshátíð, þátttökurétt í Mannamóti, 

kynningum, viðburðum ásamt öðrum samstarfsvettvangi á vegum Markaðsstofunnar.

Aðgang að tengslaneti og upplýsingamiðlun Markaðsstofunnar, innan landshlutans og utan. 

Mögulega aðkomu og/eða þátttöku í FAM-, blaðamanna-, og kynningarferðum á vegum 

Markaðsstofunnar.

Taktu skrefið í dag og vertu með í öflugu samstarfi

Með því að vera hluti af stoðkerfi ferðaþjónustufyrirtækja á Suðurlandi hefur þitt 
fyrirtæki talsmann og samnefnara innan stoðþjónustu ferðamála í landinu. 
Öflugt markaðsstarf er ekki byggt upp á skömmum tíma, það er stöðug vinna  
allt  árið um kring. 



Að gerast aðili

Hlökkum til að fá þig til samstarfs.

markadsstofasudurlands

www.south.is

visitsouthiceland 

southiceland

southiceland

SouthIceland 

# southiceland

Ávinningur aðildar Markaðsstofu Suðurlands er umtalsverður og bjóðum við öll sunnlensk fyrirtæki 

sem starfa beint eða óbeint við ferðaþjónustu velkomin til samstarfs við okkur.

Séu leyfi frá Ferðamálastofu til rekstrar í atvinnugreininni fyrir hendi, er ekkert því til fyrirstöðu að þitt 

fyrirtæki geti orðið samstarfsfyrirtæki Markaðsstofu Suðurlands. 

Árgjald fyrirtækja er veltutengt og skiptist í 5 flokka  – nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni  

www.south.is/is/markadsstofa-sudurlands/samstarfsfyrirtaeki.

Til að gerast aðili hefur þú einfaldlega samband við okkur í síma 560-2030 eða með tölvupósti á 

info@south.is 



Markaðsstofa Suðurlands     Fjölheimum v/ Tryggvagarð

800 Selfoss     Sími: 560 2030     Netfang: info@south.is 


