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Íslandsstofa –markaðverkefni í sjávarútvegi
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Upprunamerki og vottun Markaðsverkefni fyrir saltaðar
þorskafurðir í Suður-Evrópu

Vettvangur fyrir íslensk sjávarútvegsfyrirtæki 
til að vinna saman að markaðssetningu undir 
einu upprunamerki





Kynningar í kokkaskólum 2015-2019

> 20
Fjöldi kynninga

> 2.000
Nemendur sem kynningar náðu til

> 500
Nemendur fengu sýnikennslu



VINNINGSFERÐ TIL ÍSLANDS

Sigurvegarar frá Spáni, Portúgal og Ítalíu, 
kennarar og fjölmiðlar koma til Íslands. 
Heimsókn í saltfiskvinnslu og sigurréttir 
eldaðir o.fl.

KYNNINGAR Í KOKKASKÓLUM

Nemendur og kennarar fá kynningu á 
íslenskum saltfiski í sínum skólum, 
Spánn, Portúgal og Ítalía.

LANDSKEPPNIR Í LÖNDUNUM ÞREMUR

Vinningshafar hvers skóla keppa til úrslita, 
Porto, Madrid og Róm. Bacalao de 
Islandia skipuleggur lokakeppni, útvegar 
hráefni og sér um allt skipulag.

MATREIÐSLUKEPPNIR INNAN HVERS SKÓLA

Hver skóli heldur keppni á milli nemenda þar 
sem eldað er úr íslenskum saltfiski. Bacalao
de Islandia útvegar hráefni og setur leikreglur.

Kynningar í kokkaskólum í 
S-Evrópu 2021/2022





CECBI Kokkaskólakeppni – Spánn 2022

91
Birtar greinar

90 milljón
Lesendur

900.000 €
Auglýsingavirði

*samanlagt lesendur á hverri grein





Markmið:

Meginmarkmið verkefnisins er að auka virði 

og útflutningsverðmæti með því að auka 

vitund og bæta viðhorf markhóps gagnvart 

íslenskum sjávarafurðum.



Merry Fishmas!
Skemmtileg hátíð þar sem íslenskur fiskur er í hávegum hafður. Fishmas —
An Icelandic Tradition. Við segjum frá því af hverju við höldum þessa hátíð, 

allar skemmtilegu hefðirnar og öðru sem tengist þessari hátíð. Við viljum kenna

heimsbyggðinni að halda upp á Fishmas, í það minnsta tvisvar í viku.



Fishmas –miðlun og markaðaðgerðir

Áhrifavaldar/matarbloggarar

Vefborðar og auglýsingar

Uppskriftamyndbönd

Samfélagsmiðlar

Kynningarsamstarf

Vefsíða

HERO – Father Fishmas



Helstu tölur um árangur Fishmas herferða í Bretlandi og Frakklandi

+53 Milljónir
Birtingar (Impressions)

+180.000
Heimsóknir á vefsíðu

+9,9 Milljónir
Áhorf á myndbönd*

* Fjöldi spilana sem skilgreind eru sem lágmarks áhorfslengd miðils



Fishmas efni og samstarfsaðilar

https://www.colbeck.co.uk/wp-content/uploads/2021/11/whatshot_nov_21.pdf
https://www.colbeck.co.uk/wp-content/uploads/2021/11/whatshot_nov_21.pdf




Fishmas Village á Íslandi – áhrifavaldar og matarbloggarar



Fishmas Village á Íslandi – erlendir fjölmiðlar (Ouest France og Gourmand)

161,000 €
Auglýsingavirði

45,200 €
Auglýsingavirði





Fish is our story
Herferðin sameinar aldagamla sagnahefð Íslendinga og 
langa sögu sem fiskveiðiþjóð. Við Íslendingar eigum öll okkar 
tengingar við fisk enda hefur landið að miklu leit byggst upp í 
kringum sjávarútveg og það sama á við um menningu okkar 
og hefðir. 









Samstaða í greininni
Með því að standa saman í sameiginlegu 
markaðsstarfi verður aukinn slagkraftur í 
kynningunni. Þannig verða meiri líkur að ná í 
gegn með sameiginleg skilaboð um íslenskan 
uppruna vörunnar.

Tími
Við þurfum að hafa raunhæfar væntingar. Það
eru komin 9 ár í S-Evrópu, 2 ár í Bretlandi og 
1 ár í Frakkandi. Við erum farin sjá litla sigra
hér og þar. Þetta mun taka tíma og þolinmæði
er lykilatriði.

Kynningarsamstarf
Það þurfa allir að leggjast á árarnar saman. 
Íslandsstofa, SFS, fyrirtækin í sjávarútveginum
og síðast en ekki síst okkar traustu kaupendur
erlendis. Þeir þurfa að hjálpa okkur að komast
að neytendum og segja söguna af íslenska
fiskinum. 

Hvað þarf til að ná árangri?
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