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Íslenskur leikjaiðnaður

• 10 fyrirtæki (að minnsta kosti)
• 625 starfsmenn og þar af 342 á Íslandi
• 10 milljarðar áætlaðir í veltu 2009
• 2 fyrirtæki með yfir milljarð í veltu
• 4 fyrirtæki á lista yfir bestu vinnustaði á landinu
• Öll í vexti



Leikir frá Íslandi

CCP
Skip í nóttinni

GOGOGIC
Víkingar

Dexoris
Sauðkindin

Íslensk menning



Tölvuleikir sem iðnaður

239 million USD

Tekjur fyrstu viku
500 million USD

Tekjur fyrstu viku



Framtíðarsýn IGI

MARKMIÐ 
• Leikjamenning er staðreynd - árangur á 

heimsmælikvarða 
• Leikir þróaðir og framleiddir á Íslandi vinsælir 

um allan heim
• Framsækin og fjölbreytt atvinnugrein



Framtíðarsýn IGI

FORSENDUR 
• Styrkar stoðir við nýsköpun
• Öflugt markaðs- og kynningarstarf
• Íslenska menntakerfið ætti að vera 

fyrirmynd annara þjóða
• Samkeppnisforskot með samstarfi 

fyrirtækja og stjórnvalda



Helstu verkefni

Fjármögnun og starfsskilyrði

1. Endurgreiðsla þróunarkostnaðar
2. Skattaréttlæti varðandi skráða vinnu og kauprétti
3. Fjárfestingasjóður í leikjaiðnaði
4. Opinber stuðningur við leikjagerð



Helstu verkefni

Kynningar og markaðsmál

1. Efla umgjörð IGI og styðja grasrótina
2. Árleg samkeppni leikjaiðnaðarins - IGI Awards
3. Styðja leikjafyrirtæki í að komast á fagsýningar til að
kynna vörur og starfsemi
4. Samvinna við Nordic Game
5. Undirbúningur og uppsetning á IGI Expo að vori 2010
6. Ímyndar- og markaðsátak í þágu iðnaðarins



Helstu verkefni

Menntun – Mannauður -
Þróun

1. Efla samstarf háskóla og sprotafyrirtækja –
sprotastuðningur
2. Námsbraut í tölvuleikjafræði á framhaldsskólastigi og á 
háskólastigi.



Samantekt

• Miklir möguleikar til vaxtar
• Áætlað að ráða um 150-200 manns á næstu 12-18 

mánuðum (bara á Íslandi)
• Fleiri fyrirtæki bætast við á hverjum degi
• Mannaflafrekur iðnaður – alls konar fólk
• Nánast eingöngu útfluttningsvara



Að lokum

• Jákvætt orðspor íslenskra fyrirtækja hjálpar til
• EDGE Magazine fjallar um Ísland í jólablaðinu sínu
• Um 700.000 lesendur – virt fagtímarit
• 32 bls. tileinkaðar Íslandi og íslenskum fyrirtækjum

Takk fyrir 


