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Notkun Íslendinga á Netinu 

■ 94,6% íslenskra heimila hafa aðgang að Netinu 

■ 75% netnotenda hafa notað samskiptasíður (Facebook eða 
Twitter)  

■ 91% netnotenda nota Netið eða næstum því daglega  

 

 

 

 

 

Heimild: Hagstofa Íslands 



Styrkleikar Facebook fyrir fyrirtæki  

 Mikil notkun  

 Auðvelt í notkun 

 Greið samskipti við viðskiptavini  

 Vettvangur þjónustu 

 „Viral Marketing“ – auðvelt að deila efni 

 Öflugur auglýsingavettvangur  

 Greiningartól fyrir fyrirtækjasíður  

 Tengja má samfélagsmiðla við Facebook 



Aðrir miðlar eru líka mikilvægir 

 YouTube er næst mest notaða leitarvél heims  

 Twitter býður knappt og skemmtilegt form 

 Google+ styrkir leitarvélabestun  

 Vöxtur Pinterest hefur verið ævintýralegur - sérstaklega  
meðal kvenna  

 Linkedin leiðandi miðill fyrir fagfólk 



Facebook og aðrir samfélagsmiðlar  
hafa veikleika  

 Sérvirkni á Facebook síðu getur verið dýr og stundum eru 
möguleikar takmarkaðir  

 Færslur á Facebook og Twitter koma illa fram við Google leit 

 Skilmálar samfélagsmiðla ráða því hvað má og hvað ekki gera  

 Meðhöndlun og eignarhald á efni og persónuupplýsingum  

 Markaðssetning er að verða dýrari  

 



Vefsetur eru ekki gallalaus en þau hafa 
marga styrkleika 



Vefsetrið á að vera miðpunkturinn  



Samþætting vefseturs og  
samfélagsmiðla er lykill að samkeppnisforskoti 

 

 

 

 

 



Hvernig nota íslensk fyrirtæki  
samfélagsmiðla?  

 

 



Notkun íslenskra fyrirtækja á  
Facebook árið 2012 

■ Óvísindaleg könnun á notkun íslenskra fyrirtækja á Facebook 

■ Framkvæmd í lok janúar 2012 og endurtekin 26. nóvember 

■ 32 þekkt fyrirtæki eða vörumerki skoðuð í janúar og 35 í 
nóvember 

 

 

 

 

 



Fjöldi fylgjenda á Facebook síðum  
íslenskra fyrirtækja og vörumerkja 

 

 

 

 

 

■ 27% fjölgun fylgjenda á tímabilinu 

 

 

 

 

 



Fjöldi fylgjenda á síðum fyrirtækja og  
vörumerkja 

 

 

 

 

 

■ 22% fjölgun fylgjenda á tímabilinu 

■ 7 fyrirtæki/vörumerki sem eru með fleiri en 20 þúsund 
notendur (fjölgað um 1 síðan í janúar sl.) 

■ 14 fyrirtæki eru með fleiri en 5.000 fylgjendur 

 

 

 

 

 



Fjöldi fylgjenda á síðum fyrirtækja og  
vörumerkja 

 

 

 

 

 

■ 22% fjölgun fylgjenda á tímabilinu 

■ 7 fyrirtæki/vörumerki sem eru með fleiri en 20 þúsund 
notendur (fjölgað um 1 síðan í janúar sl.) 

■ 14 fyrirtæki eru með fleiri en 5.000 fylgjendur 

 

 

 

 

 



Notkun fyrirtækja og vörumerkja á  
Facebook síðum 

 

 

 

 

 



Takk fyrir 
 

Linkedin: is.linkedin.com/in/jonthorsteinsson/  
Netfang: jonhth@advania.is    
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