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Markmið síðunnar
•

Sala
–

Skapa tekjur fyrir aðila á svæðinu

–

Hjálpa ferðaskrifstofum að selja ferðir til Vestfjarða

•
•
•

–

•

Þjónusta
–

...við notendur síðunnar

–
–

...við ferðaskrifstofur
...við “press”
Auðvelda fyrirtækjum og notendum/v.v. að eiga samskipti sín í milli
•
•
•

Spurningalisti, fá gögn frá síðunni, notendum.
Er eitthvað á síðunni sem vantar....feedback... Hvernig fannstu okkur
Áhugasviðskannanir

Sparnaður
–
–
–

•

Upplýsingar, video, gönguleiðir...

Samskipti
–

•

Hvernig eiga væntanlegir v.v. Að kaupa sér ferð til Íslands og vestfjarða
Eftir að westfjords.is hefur búið til áhuga, hvernig breytir honum í “aðgerð” eða “viðbrögð”

Selja auglýsingar uppí kostnað?????

•

•

Vísa væntanlegum v.v. Inná söluenda ferðaþjónustuaðila á Vestfjörðum(heimasíður, netföng, síma...)

Minnka markaðskostnað
Nýta sér pdf bæklinga online
Markvissari markhópagreining og nálgun

Ímynd
–
–

Hvernig á að koma ímynd á framfæri
Síðan á að að búa til Ímynd... Ekki bara af náttúru heldur einnir af fólki, menningu og atvinnulífi

Sala
• Skapa tekjur fyrir aðila á svæðinu
– Vísa væntanlegum v.v. inná söluenda ferðaþjónustuaðila á
Vestfjörðum(heimasíður, netföng, síma...)
– Hérna þarf að vinna þarfagreiningu fyrir gagnagrunn FMS

• Hjálpa ferðaskrifstofum að selja ferðir til Vestfjarða
– Hvernig eiga væntanlegir v.v. Að kaupa sér ferð til Íslands og
vestfjarða

• Eftir að westfjords.is hefur búið til áhuga, hvernig breytir
honum í “aðgerð” eða “viðbrögð”??
– Aðgerðir þurfa að vera skýrar strax á forsíðu
– Þurfa að vera aðgengilegar á öllum undirsíðum

• Minnkandi tekjur = þörf á tekjustreymi frá westfjords.is??
– Auglýsingakerfi á síðunni!

Aðgerðir
– Aðgerð: Kaupa sér ferð til Íslands og Vestfjarða
• Síðan þarf að veita aðgang að “lókal” ferðaskrifstofu til að notandi geti
keypt sér ferð til Íslands og vestfjarða heima hjá sér
• Búa þarf til lista yfir ferðaskrifstofur sem selja ferðir til Íslands og
Vestfjarða

– Aðgerð 1: Hafa samband við þjónustuaðila á Vestfjörðum
• Ef/þegar notandi síðunnar hefur ákveðið að koma til Vestfjarða þarf
hann að geta komist í samband við þjónustuaðila á Vestfjörðum með
væntanleg viðskipti í huga
• Virkur gagnagrunnur með nægilegum upplýsingum til að vekja á áhuga
á sambandi/viðskiptum

– Aðgerð 3: hafa samband við lifandi persónu til að fá
nánari/sértækar upplýsingar
• Netfang hjá upplýsingamiðstöð Vestfjarða
• Símanúmer hjá upplýsingamiðstöð Vestfjarða
• Upplýsingar um landshlutaupplýsingamiðstöð

Þjónusta
• ...við notendur síðunnar
– Grunnupplýsingar
•
•
•
•
•

Gagnagrunnur
Athyglisverðir staðir, sveitarfélög, náttúru og dýralíf
Myndir
Video
Gagnvirk kort og aðrar upplýsingar til að draga upp saman upplýsingar fyrir sérstaka
markhópa
–
–
–
–
–

Fuglar
Matur
Adventure
Ráðstefnuhópar
O.s.frv.

• ...við ferðaskrifstofur og “media”
–
–
–
–

Aðgangur að myndum í “high-res”
Tour planner
Hvernig á að komast í FAM trips
...sjá http://www.greenland.com/content/english/press_agents

Samskipti
• Auðvelda fyrirtækjum og notendum/v.v. að
eiga samskipti sín í milli
– Spurningalisti, fá gögn frá síðunni, notendum.
– Er eitthvað á síðunni sem vantar....feedback...
Hvernig fannstu okkur
– Áhugasviðskannanir

Sparnaður
• Minnka markaðskostnað
• Nýta sér pdf bæklinga online
• Markvissari markhópagreining og nálgun

Ímynd
– Hvernig á að koma ímynd á framfæri?
– Síðan á að að búa til Ímynd... Ekki bara af náttúru
heldur einnir af fólki, menningu og atvinnulífi
(minni áhersla)
• Upplýsingar, myndir, video og útlit síðunnar þurfa að
endurspeigla ímyndina sem við viljum koma á framfæri.

...þetta er ímyndin sem við viljum
leggja áherslu á

About Westfjords

Things to do

Nature

Places to see

Travel suggestions

Places
to see

Culture

Travel
Suggestion

Áhersla á sérstaka markhópa
Matur, fuglar, vetur, sjóstöng, hot natural
pools...
Press / Agents

Nature

Culture

The people and
the environment

Things to do

Media Gallery
What to see and do
Towns & Villages

Latrabjarg

Hornstrandir

Want more information?
Click here to find out how to get it.

•Videos
•Pictures
•...sérhæfð video, t.d.
Sjóstöng, fugla, hot
natural pools

Call to action
• Hvað vill ég að notandi síðunnar
(einstaklingur) geri eftir að hann hefur skoðað
síðuna (action)
– Finni ferðaþjónustualiða sem hann vill skipta við
og hafi samband við hann
– Hafi samband við upplýsingamiðstöð (í héraði eða
á landsvísu)... Möguleiki á email eða síma
– Hafi samband við ferðaskrifstofu í sínu heimalandi
til að kaupa ferð til Íslands/Vestfjarða

Re-direct
• 301 redirect
• Góða 404 síðu

Markaðssetning
• Leitarvélapælingar
– Leitarorð
• Long tail
– Horse rental in westfjords of iceland

• Short tail
– Horse rental

• ... Sjá google

– Texti
• Sjá glærur...

– Borðar
• Finna borða hjá síðum sem skora hátt í þeim leitarorðum sem þú villt tengjast

– Fréttabréf
• Html...

– Portal vefir
• Tripadvisor.com

Leitarorð
Orð sem verður að ná

Metnaðarfull orð

•Westfjords
•Westfjord
•Westfjords Iceland
•West fjords
•Westfjords accommodation
•Westfjords guesthouse
•Westfjords travel
•Latrabjarg
•Hornstrandir

•Iceland
•Iceland travel
•Hotels iceland
•Iceland vacations
•Travel to Iceland
•Puffins
•Bird watching
•Iceland holidays
•Seabird
•Hiking trails
•Hiking trail
•Hiking camping (mjög
vinsælt)
•Nature photography
•Landscape photography

Minna vinsælli orð með litla
samkeppni
•Iceland in winter
•Visit iceland
•Iceland winter
•Icelandic skyr
•Room with a view iceland
•Icelandic literary work
•Iceland singer
•Iceland islands
•Iceland summer
•Iceland band
•Iceland name
•Iceland green
•Life in iceland
•Iceland marathon
•Iceland glacier
•Iceland waterfall
•Iceland new
•Iceland geothermal
•Iceland video
•www iceland
•Iceland product
•Iceland photo
•Puffins iceland
•Bird cliff
•Wildlife reserve
•Natural wildlife
•Watchable wildlife

Veftré
1.

1.

2.

2.
3.
4.

What do we do? (eða ... Our economy and
background)
How to get to the Westfjords
Video & picture gallery
Practical information and FAQ

Towns & Villages
Places of interest
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6.

Facts and figures
Photo and Video service
FAM and press trips

About Westfjords
1.

4.
5.

Fyrirtækjasíður / þjónustuaðilar

Press & Agents (support and cooperation)
1.
2.
3.

3.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Services

Nature
History and culture
Wildlife and birdlife
For the family
Highlights
Hornstrandir
Latrabjarg
Hot natural pools and swimming pools

Activities
1.
2.
3.
4.

Boat tours
Fishing
Golf
Horse riding

7.

Where to stay and eat
1.
2.

8.

Submit an event

Travel suggestions
Media gallery
1.
2.
3.
4.
5.

11.
12.

Accommodation
Where to eat (kortið + keyrsla út úr
þjónustugrunni)

Event calander
1.

9.
10.

Winter adventure
Natural pools and swimming pools
History and culture
Hiking
For the family
Kayaking

Picture
Video
Ski video
Bird videa
Sea angling video

Find a trip to Iceland and the Westfjords
Want more information? (upplýsingar um
símanúmer og netföng á
upplýsingamiðstöðvum)
1.

How to call us!

