
-Mörkun, merki og miðlunarleiðir-

Lovísa Árnadóttir



 BA í bókmenntafræði frá HÍ

 MA í blaða- og fréttamennsku frá HÍ

 RÚV 2000 – 2011: Íþróttafréttamaður, fréttamaður, 
vaktstjóri morgunfrétta útvarps, dagskrárgerðarmaður, 
framkvæmdastjóri, ritstjóri, stýring samfélagsmiðla o.fl.

 Birtingahúsið 2011-2016: Ráðgjöf vegna 
auglýsingabirtinga og þátttaka í uppbyggingu 
vörumerkja



 Efla þyrfti kynningarmál

 Gera nýja heimasíðu

 Fara inn á samfélagsmiðla



 Ásýnd Samorku í heild sinni 
þurfti yfirhalningu

 Heimasíðan barn síns tíma

 Lógó gamaldags og frekar 
hörkulegt

 Útlit auglýsinga og bæklinga 
ekki samræmt

= endurmörkun nauðsynleg



Mörkun er heildstæð stefna fyrirtækis, sem stuðlar að því 
að fyrirtæki nái til ákveðins markhóps á jákvæðan og 
minnistæðan hátt. 



 Mörkun ýtir undir að fólk þekki fyrirtækið

 Hjálpar til við að skera sig úr fjöldanum

 Fólk leitar til fyrirtækja sem það þekkir 

 Fólk treystir fyrirtækjum sem það þekkir

 Myndar heild þannig að markhópurinn upplifir ákveðna 
ímynd



„Ferli mörkunar má líkja við greiningu á 

söguþræði handrits að kvikmynd. Öll 

uppbygging myndarinnar byggist á 

handritinu og eiginleikum þess. 

Sviðsmyndir, persónugerð leikara, útlit, 

hegðun, orð og setningar eru fyrirfram 

ákveðnir þættir úr handriti sem mynda þá 

heild sem söguna skapar.“

(Cohn&Wolfe, Ísland)



 Nýtt lógó

 Nýtt samræmt útlit (litir, 
letur o.fl.)

 Ljósmyndir fyrir 
heimasíðu

 „Tone of voice“ / 
málrómur





 Kynningar- og markaðsmál mál eiga þátt í góðum 
árangri fyrirtækja

 Myndræn framsetning skiptir miklu máli í 
ímyndaruppbyggingu

 Bæklingar, glærugrunnar, vefsíða, auglýsingar, bréfsefni
og fleira

 LÓGÓ



 Á að vekja upp hughrif

 Gefa hugmynd um 
starfsemi, markmið og 
gildi 

 Í réttum, lýsandi litum

 Langtímafjárfesting – þarf 
að vera vandað 
hönnunarferli



 Á að vekja upp hughrif

 Gefa hugmynd um 
starfsemi, markmið og 
gildi 

 Í réttum, lýsandi litum

 Langtímafjárfesting – þarf 
að vera vandað 
hönnunarferli

 Stílhreint, tímalaust, 
hlýlegt

 Tengjast starfseminni

 Áhersla á vatn, græna 
orku

 Samvinna















 Ítarleg þarfagreining með 
Fúnksjón

 Samstarf við Loftfarið varðandi 
hönnun og forritun

 Skalanleg í öllum tækjum

 Besta uppsetning fyrir leitarvélar

 Auðvelt að deila efni

 Ný heimasíða í loftið í lok júní 

 Besti vettvangurinn til að koma 
efni frá okkur einhliða



 Samtal við markhópinn, ekki eintal

 Mikilvægt að marka stefnu á 
samfélagsmiðlum

 Hugsa til lengri tíma

 Mismunandi virkni mismunandi 
samfélagsmiðla

 Það þarf að sinna þeim vel

 Ekki má vanmeta samfélagsmiðlana 
– til góðs eða ills!

 Gefur færi á að vera mannlegri, 
skemmtilegri, sveigjanlegri

 Ódýrt að ná til margra

 Lifandi miðlar, gefur möguleika á 
blanda sér í það sem er efst á baugi í 
rauntíma



 Mannlegri fréttir, skiljanlegar fréttir

 Fjölmiðlar fá fleiri fréttamál beint frá okkur

 Fleiri opnir fundir

 Nýta að loftslagsmál séu í brennidepli

 Ímyndarherferðir

 Frekari samvinna með öðrum fyrirtækjum og 
stofnunum




