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Könnun sem var gerð af Google sýndi 
fram á að 17% af app notendum 
bjuggu til 85% af heildartekjum



Fjárfesta milljónum í app

• Vona það besta?  

• Setja inn nýja fítusa? 

• Henda út auglýsingum á helstu miðla?  

• Láta orðið berast? 

Hvernig ætla fyrirtæki að sjá arðsemina skila sér til baka?



Almennt Þróunarferli
• Þarfagreining 

• Hönnun 

• Þróun 

• Prófun 

• Afhending 

• Rekstur & viðhald



Hvað vantar í ferlið?
Hvernig ætla fyrirtæki að sjá arðsemina skila sér til baka?



Stafræn markaðssetning 
appa



Könnun Google

• Verslunnaröpp búa til 3x hærri conversion tölur en mobile síður 

• Engagement er 54% hærra  í gegnum öpp sem eru instölluð út frá 
auglýsingu en þau sem voru instölluð náttúrulega 

• 3 af hverjum 4 gleymdu appinu sem þeir instölluðu 

• 80% app notenda óvirkjast á 3 mánuðum 

• Mörg stýrikerfi bjóða notendum að eyða út ónotuðum öppum eftir X tíma til 
þess að spara pláss á snjallsímum



Hvernig er best að markaðssetja öpp?

• Fer eftir hvar appið er statt í líftímakúrfunni 

• Fer eftir því hvaða markmið hafa verið sett 

• Fer eftir virkni appsins (Domino’s vs. Lyfja) 

• Fer eftir þjónuststigi appsins



Önnur nálgun fyrir öpp

• Allt önnur nálgun og önnur hugsun á bakvið að trakka öpp 
og vefsíður saman, heldur en eingöngu vefsíðu 

• Markaðssetningin einblínir á að finna tækifærin 

• Tengja nýja notendur, auka engagement, endurvirkja 
núverandi notendur



Látum öppin og vefina dansa saman

• Hægt að skoða cross umferð apps og vefsíðu og events actions 

• Hægt að setja upp endalaust af events í Firebase 

• Til þess að hjálpa við að brúa bilið á milli mælinga á vefsíðu og 
appa býður Google upp á tvær lausnir 

• Deep – linking 

• Google Analytics 4 property í stað Universial Google Analytics



Rétt markaðssetning skiptir máli
• Markaðasetningin einblínir á að finna tækifærin, þ.e.a.s. tengja nýja 

notendur, auka engagement, endurvirkja núverandi notendur 

• Þó svo að gervigreind Google sé tilkomumikil þá skiptir hlutverk 
markaðsmannsins miklu fyrir árangur herferða 

• Mannskepnan og gervigreind hafa kosti sem styðja við hvort annað  

• Gervigreind skarar framúr við að framkvæma tiltekin verkefni á 
skilvirkan hátt meðan mennirnir skara fram úr í hugsa á stefnumótandi 
og skapandi hátt



Takk fyrir!


