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Íslandsstofa - hlutverk 

• Að efla ímynd og orðspor Íslands 

• Styrkja samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs  

á erlendum mörkuðum og veita faglega aðstoð við sölu á vörum, 

þjónustu og þekkingu erlendis 

• Laða að erlenda ferðamenn  til landsins 

• Laða fjárfestingu til landsins 

• Styðja við kynningu á íslenskri menningu ytra 

 



Grunnupplýsingar um UT 

 

 Viðamikil viðtalskönnun 2012 

 Velta þeirra fyrirtækja sem talað var við er áætluð tæplega 
55 milljarðar króna  

 Starfsmenn 3300, þ.a. 2100 á Íslandi 

 Hlutfall starfsmanna í hugbúnaðargerð er um 50%, en í 
sölu eru um 20%   

 Að mati flestra eru fyrirtækin fremur tæknidrifin en 
markaðsdrifin   



Hlutdeild í hugbúnaðargerð  
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Markaður  
 

Fyrirtækin selja vörur og þjónustu út um allan heim 
fyrir rúmlega 34 milljarða króna  

Íslensku upplýsingatæknifyrirtækin sem tóku þátt í 
könnuninni eru með starfsemi í 19 löndum  

Stærstu markaðir eru  Bretland, Norðurlönd,  USA 
og Kanada 



Útflutningsmarkaðir  

Norðurlönd  



Útflutningsmarkaðir  



Útflutningsmarkaðir  
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Viðskiptavinir - leiðir 

Algengast að fyrirtækin séu í viðskiptum við opinbera 
aðila, ríki, sveitarfélög, stofnanir, banka og 
fjármálafyrirtæki 

Ráðstefnur og sýningar eru ein helsta aðferð 
fyrirtækjanna til að koma vörum sínum á framfæri  

Rúmlega 80% fyrirtækjanna hafa hug á að auka útflutning 
enn frekar 

 



Útflutningur – Kaupendur  



Útflutningur - Kaupendur  



Útflutningur - söluleiðir 



Tækifæri – það sem mætti efla 

Lítil samskipti, en 66% segja að samstarf við önnur fyrirtæki sé 
lítið eða ekkert   

Hægt er að auka samstarf fyrirtækja í hugbúnaðargeiranum hér á 
landi segja 90%  

Er hægt að efla greinina, með því nýta mannafla betur og skapa 
meiri virðisauka ? 

Það sem helst stendur í vegi fyrir samstarfi er að verkefnastaða 
margra fyrirtækja er góð og hvatinn til að vinna með öðrum er 
ekki til staðar  

 



Mikilvægi samvinnu 

 
Hittast og tala saman 

Eyða tortryggni – skapa tækifæri 

Flókið umhverfi – deila þekkingu 

Samvinna í sölu og markaðssetningu 

 

 



Tækifæri > opinn markaður 

 
Tæknidrifin > markaðsdrifin 

Vöruþróun > markaðsþróun 

Markaðssetning > sala 

 

 



Samstarfsverkefni > hagur 
  Markaðsvinna.  

 Mikið af litlum fyrirtækjum sem gætu sameinast um markaðsvinnu erlendis  

 Samstarf um að bjóða í stærri verkefni  
 Myndaður verði sérstakur útboðshópur.  Hópur fyrirtækja sem gætu haft hag af því að 

fylgjast með og bjóða í saman í verk.  

 Verkefni sem falla utan kjarnastarfsemi  
 Skapa vettvang fyrir verkefni sem koma inn á borð til fyrirtækja en falla utan við 

kjarnastarfsemi og eru því ekki áhugaverð. Þarf að vera einhver hvati til að fyrirtæki láti 
slíkt í hendur annarra aðila.  

 Miðlun þekkingar.  
 Fyrirtæki gætu sótt áhugaverða þekkingu t.d. til leikjafyrirtækja og fyrirtækja eins og Data 

Market um viðmót, grafík, meðhöndlun gagna og sölu í gegnum internetið. 
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