
Þrautseigar vörur lifa af
Kristín Hrefna Halldórsdóttir forstöðumaður gæða- og innkaupalausna hjá Origo



Dagskrá

Hvaðan kemur hugmyndafræðin?

Fyrir hverja er þetta?

1. Hver er varan?

2. Hvernig mælum við árangur?

3. Hættulegar ályktanir

4. Hvað ætlum við að gefa út?

5.Hvernig er heimurinn að breytast?
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Engir tveir
vegvísar leiða þig
sömu leið.
Oftast er talað um tvær tegundir vegvísa

strategic og tactical



Þessi vinna er ekki 
fyrir nýjar vörur
Hér er mest verið að hugsa um

áframhaldandi þróun eða endursmíð



Hvaða
hagsmunaðailar
eiga að sitja við
borðið?
Vörustjóri, þróunarteymi og hönnuður



Það má klippa og
líma.
Þegar ég hóf þessa vinnu var margt til

sem ég gat smellt inn



Við erum aldrei
búin.
Þessi vinna er viðvarandi, ævarandi og

stöðug en samt líka sjúklega fljótleg og

skemmtileg



1. borð





Hver er varan?
Stórkoslegar vörur segja stórkoslega

sögu



Það er mikilvægt að skilgreina tilgang vörunar

Hvað?

Hvernig?

Af hverju?

Hvað erum við að búa til?
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Fyrir hverja?
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Justly Pay er fyrir fyrirtæki eða stofnanir sem 

hafa 25 eða fleiri í starfi og þurfa 

jafnlaunavottun. Justly Pay er wizard sem 

hjálpar þér að búa til öll skjöl til að ná og 

viðhalda vottun ólíkt þeim sem afhenda skjöl 

sem erfitt er að uppfæra og kosta 

ráðgjafaþjónustu í hvert sinn sem þarf að 

uppfæra skjölin. Justly Pay er auðveldari leið 

að janflaunavottun.

Vörusagan



2. borð





Viðskiptaáætlun
Það eru til margar útgáfur af þessu, mæli því með að nýta það sem til er



Markmið
Þetta var mjög gagnleg æfing – óháð öðrum markmiða aðferaðfræðum er fínt að hafa þetta líka



Hér erum við strax farin að 

svara mikilvægum spurningum 

sem hjálpa til að ákveða 

hvernig högun vörunar er best

Markmið



3. borð





Erum við að 
draga rangar 
ályktanir?



Vegvísar vara sem hafa gegnið illa eru 

oftast uppfullar af ályktunum sem eftir á 

að hyggja eru rangar

Þess vega er mikilvægt að greina þær

Hættulegar ályktanir









4. borð





Hvað ætlum við 
að gefa út og 
hvenær?











5. borð





Hvernig er 
heimurinn að 
breytast?
Eða landslagið?







Betri tækni 
bætir lífið.


