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www.online.is

Tækifærin á netinu

•97,6% (93% daglega)

•5 til 6% / 29%

Markaðssetning á netinu

Tækifæri!
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• Google hefur vaxið ásmegin á Íslandi undafarin ár. Á íslandi hefur Nordic 
eMarketing gert árlegar kannanir á markaðsstærð leitarvéla og hefur 
Leit.is fallið hratt frá því að vera stærst með nærri 60% árið 2006 í um 8% 
árið 2011.
• Niðurstaðan rannsóknar Nordic eMarketing:

• Google 83%

• Leit 8%

• Microsoft Bing 1%

• Annað

• Neyslu og lífsstílskönnun 
Capacent  Gallup 2009 
undirstrikar þetta frekar

Leitarvélar á Íslandi_

Almennt séð hvar leitar þú helst að upplýsingum
Þegar þú íhugar kaup á vöru eða þjónustu?_

Flestir fara á netið!
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Hvar eru við? Notkun 
vefmiðla

Hvað hefur breyst?

• Kotler dauður?  

• Hvar liggur stjórnin?

• Fólk & samkeppni = Netið

• Þú ≠ Netinu = RIP?

• Ódýrt?
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Fólk er að tala

Asch (1948)

66% - Google

5 ár – sinnum 10!
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Yfir 10.000 sýningar

2,1
Milljarður
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Leitarvélarnar_
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• Google hefur vaxið ásmegin á Íslandi undafarin ár. Á íslandi hefur Nordic 
eMarketing gert árlegar kannanir á markaðsstærð leitarvéla og hefur 
Leit.is fallið hratt frá því að vera stærst með nærri 60% árið 2006 í um 8% 
árið 2011.
• Niðurstaðan rannsóknar Nordic eMarketing:

• Google 83%

• Leit 8%

• Microsoft Bing 1%

• Annað

• Neyslu og lífsstílskönnun 
Capacent  Gallup 2009 
undirstrikar þetta frekar

Leitarvélar á Íslandi_

Almennt séð hvar leitar þú helst að upplýsingum
Þegar þú íhugar kaup á vöru eða þjónustu?_

Upplýsingaleit á netinu
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Niðurstöður_

Kostaðar auglýsingar

Náttúrulegar
niðurstöður
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Yfir 220.000.000 leitir á Íslandi á ári

Fjöldi leita
á mánuði
innanlands

• Í síðasta mánuði voru 101 leitarorð sem innhéldu 
vörumerkið Levis notuð á Google hérlendis

• Samtals voru þetta 3.000 leitir á einum mánuði

• Árið er í tæplega 40.000 leitum

• ENGIN notað Google til að koma skilaboðum 
síðunum á framfæri

Leitarvélarnar og Levis_
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• Í síðasta mánuði voru nærri 400 leitarorð sem 
innhéldu vörumerkið Adidas notuð á Google 
hérlendis

• Samtals voru þetta nærri 15.000 leitir á einum 
mánuði

• Árið er í tæplega 350.000 leitum

• ENGIN notað Google til að koma skilaboðum 
síðunum á framfæri

Leitarvélarnar og Adidas_

• Í síðasta mánuði voru nærri 20 leitarorð sem 
innhéldu vörumerkið iPhone notuð á Google 
hérlendis

• Samtals voru þetta nærri 40.000 leitir á einum 
mánuði

• Árið er í tæplega 470.000 leitum

• Þar til nýlega var ENGIN notað Google til að koma 
skilaboðum síðunum á framfæri

Leitarvélarnar og iPhone_
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Félagsmiðlar_

• People

• Objective

• Strategy

• Technology

Leiðarvísir að árangri: POST!_

POST
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•97,6% (93% daglega)

•5 til 6% / 29%

Markaðssetning á netinu

Stórt tækifæri!

Takk fyrir

Kristjan Mar Hauksson
kmh@nem.is


