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Markaðsátak til erlendra 
ferðamanna 2021



Markmið   Fá ferðamenn til þess að stoppa lengur í 
Reykjavík á ferð sinni um Ísland.  

Skapa Reykjavík skýra sérstöðu í hugum 
ferðamanna.



Skilaboðin
Reykjavík er náttúruvæn og græn borg en
jafnframt er hún borg menningar, sköpunar og
mannlífs. 

Við viljum segja heiminum að í Reykjavík geti
maður tengst náttúru og menningu upp á
nýtt — að Reykjavík sé endurnærandi og
uppfyllandi staður sem kemur okkur í samband
við allt það sem okkur hefur skort.



Leiðin
Skapa bæði sjónrænan og tilfinningalegan grunn 
(e. platform) sem gefur okkur tækifæri til þess að 
tala um alla kosti Reykjavíkur á heiðarlegan, 
vinalegan og skapandi hátt.





Ný ásýnd



Merki



DIN Next LT Pro
Cras blandit eros vel tellus malesuada, ac 
pellentesque neque vehicula. Aenean mattis
accumsan ligula. Duis mattis metus in nibh
lobortis ultricies.
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Herferðin



Fasi 1
Respots

Fasi 2
Restart

Fasi 3
Reconnect



Respots



Markmiðið er að kynna Re-markaðsátakið
fyrir Íslendingum.

Við viljum fá þá með í lið við að kynna Reykjavík fyrir 
erlendum ferðamönnum í þeim tilgangi að þeim 
finnist þeir vera hluti af markaðsátakinu.

Markmið



Við biðjum Reykvíkinga um að að mæla með stöðum 
á höfuðborgarsvæðinu sem eru í uppáhaldi hjá þeim 
– við köllum þá Respots. 

Við hvetjum fólk til að birta mynd af sínum Respot og 
lýsa á því hvað gerir þennan stað að góðum stað til að 
sýna erlendum vini sem kemur í heimsókn, með 
myllumerkinu #ReykjavíkRespots. 

Þessu verður öllu safnað saman á sérstakri vefsíðu 
þar sem fólk getur líka kynnt sér betur Re-
markaðsátakið og Respots annarra. 

Útfærsla



STATUS:

Hver er uppáhaldsstaðurinn þinn í
Reykjavík? Hvert myndir þú fara með
erlendan vin eða vinkonu sem kæmi í
heimsókn til þín?

Hjálpaðu okkur að kynna Reykjavík fyrir
erlendum ferðamönnum með því að
deila þínum stöðum með
#ReykjavikRespot. Þú getur unnið til
veglegra vinninga!





Restart



Restart your
travels

Hér byrjar eiginlegt markaðsátak gagnvart 
erlendum ferðamönnum.

Ætlunin er að ná til fólks sem er í 
ferðahugleiðingum og hefur sýnt Íslandi áhuga.

Skilaboðin eru að Reykjavík sé staðurinn til að 
hefja ferðalög að nýju, öruggur og einstakur 
áfangastaður sem býr yfir öllu því sem fólk 
þarfnast þessa dagana. 







Reconnect



Reconnect to
yourself

and nature

Hér byggjum við ofan á skilaboðin í fasa 2.

Reykjavík er borg þar sem þú getur tengst sjálfum 
þér, náttúrunni og ferðafélögunum.
Hún er lifandi borg þar sem þú getur líka slakað á 
og nært huga, líkama og sál.

Þetta er sérstaða sem við höfum getað eignað 
okkur lengi, burtséð frá Covid.





Reunite in Reykjavík
PR herferð unnin í samstarfi við Íslandsstofu og
Iceland Naturally

• Reykjavík býður fólki frá UK og USA sem hefur verið
aðskilið í lengri tíma vegna faraldursins að hittast í
Reykjavík.

• Við óskum eftir sögum frá fólki sem langar að hittast, 
sögunni um hvernig þau kynntust, hvað það er sem þau
sakna mest og af hverju þau vilja hittast í Reykjavík. 

• Nokkur pör verða valin og boðið í helgarferð til Reykjavíkur.

• Reykjavík býr til sérsniðnar ferðadagskrár í Reykjavík fyrir
t.d. bestu vinkonur, feðga, elskhuga o.s.frv. 



Birtingar



















Takk


