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Stafræn afþreying 
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 Afþreyingarmarkaðurinn á heimsvísu er að breytast gríðarlega hratt. 

 
 Sífellt stærra hlutfall afþreyingarefnis er dreift og selt á rafrænu formi í 

gegnum netið.   

 Drifið áfram af tækniþróun og hratt vaxandi kröfum neytenda. 

 

 Sena hefur fjárfest verulega á síðastliðnum 2 árum í að þróa 

starfsemi sína og þjónustuframboð til að mæta þessari þróun sem er líka að 
gerast á íslenska afþreyingarmarkaðinum. 

 

 Sena  stendur frammi fyrir stórum tækifærum  

 

 Breytingar innan Senu til að styrkja félagið sem efnisveitu til heildsölu 
miðlunar. 

 

 Opna sterka íslenska gátt fyrir rafrænt afþreyingarefni í gegnum D3 sem verður 
sterkur valkostur við alþjóðlegar efnisveitur þegar fram í sækir. 

Hvað er Sena að gera! 
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Breyting á skipuriti 

Velta 3 milljarðar 
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Nýjar deildir 
Velta 3 milljarðar 
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„Format“ breyting 

Gerist hægar en er dýrari og byltingakenndari og 
 kallar á „structur“ breytingar 
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En vöruflokkar að gefa eftir hægar en spáð var 

Neyslan breytist hratt! 
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• Sena hefur gert viðamiklar kannanir á neysluvenjum og 

rannsakað kauphegðun og stærð markaða. 
 

• Afþreyingamarkaðurinn á Íslandi eru um 16 milljarðar króna en í 
dag er einungis um 750 milljónir stafrænt. 
 

• Í nágrannalöndum okkar er þessi tala orðin mun hærri og 
markaðir þróaðri. 
 

• Við höfum trú á því að íslenski markaðurinn nái núverandi stöðu 
nágrannalandanna innan 5 ára. 
 

• Í ljósi þess erum við að veðja á að stafræni hluti markaðarins 
verði kominn yfir 3 milljarða á næstu 5 árum. 

 
 
 

Tækifæri 
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• Ísland er gríðarlegur „piracy“ markaður og áætlað er að meira en 

helmingur af allri neyslu sé ólögleg. 
 

• Höfundaréttur er sterklega varinn í stjórnarskrá og við höfum trú 
á því að löggjafinn finni leiðir líkt og verið er að gera í löndunum í 
kringum okkur og að markaðurinn finni jafnvægi. 
 

• Stærsta samkeppnin verður ekki innanlands heldur verður hún 
frá erlendum veitum  sem bjóða samskonar efni s.s i-Tunes, 
Netflix, Amazon o.s.frv. 

 
 
 

Ógnanir 
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Eitt umhverfi – Eitt „log in“ 

Íslenskar síður, íslenskar vörur, íslensk greiðslugátt 
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Eitt umhverfi 

 

• e.is er samheiti yfir eitt umhverfi á netinu sem verður vettvangur til 
að samræma og selja rafræna afþeyingu. 

 

• Sjálfstæðir undirvefir inná e.is fyrir hvern vöruflokk.  

• Í fyrstu munu viðskiptavinir sækja nær eingöngu beint þangað. 

 

• Vöruflokkarnir eru fjórir og mun hver um sig hafa sjálstæðan 
undirvef til að selja og þjónusta sína viðskiptavini.   

• eTónlis (www.etonlist.is) 

• eBækur (www.eBækur.is) 

• eBíó(www.eBíó.is) S-VOD 

• eLeikir (www.eleikir.is) 

• eMidi (www.emidi.is) 

 

• Inneingnarkort.  Viðskiptavinir munu  geta keypt inneign 
(inneignarkort og gjafakort) sem nýtist til að kaupa afreyingu á öllum 
undirsíðunum.  Einnig verður bætt við Debetkortum sem 
greiðslumiðli í gegnum netið. 

http://www.etonlist.is/
http://www.ebíó.is/
http://www.eleikir.is/
http://www.emidi.is/

