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Um mig...

§ Ég hef starfað við verslun í 28 ár
§ Ég hef unnið í verslun sem almennur 

starfsmaður, deildarstjóri, verslunarstjóri, 
innkaupastjóri, framkvæmdastjóri og stýri nú 
þróunarsviði Haga

§ Þróunin á þessum árum er mikil og hraðinn á 
öllum sviðum sífellt að aukast.  Faxtæki voru 
stóra málið á sínum tíma.



Smá sögustund…

§ Sagan nær aftur til 1955 og svo var stórt ár 1989 þegar stærstu einingar innan Haga sameinuðust, Hagkaup og Bónus. 

Bananar er okkar elsta eining, stofnað 1955.

Hagkaup stofnað og
starfrækt sem
póstverslun með fatnað

1959

Hagar tryggja sér rekstur
All Saints, Coast, Day 
Birger, Jane Norman, 
Karen Millen, Oasis og
Warehouse

Bónus og Hagkaup 
stofna sameiginlegt
vöruhús, Aðföng

1993

Útilíf opnar í Glæsibæ, 
Reykjavík

1974

2006

Debenhams og Zara 
opna í Smáralind

2001

Hagkaup opnar sína
fyrstu búð við Miklatorg
í Reykjavík

1967

Bónus opnar sína fyrstu
verslun í Skútuvogi í 
Reykjavík

1989

Bananar stofnað

1955

1955 20111990 2000

2011

Hagar skráðir í 
kauphöllina
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Yfirsýn
Skiptum okkur upp í 3 svið – myndin sýnir stöðuna 2006

Þrjú mismunandi svið; matur, sérvara og vöruhúsa starfsemi

q Hagar ráku á þessum tíma 10 rekstrareiningar með

nálægt 60 verslanir

q Hver rekstrareining rekin sjálfstætt með sín

rekstrarstjóra og sína menningu

§ Hagar, móðurfélagið einbeitir sér að samhæfingu og

stuðningi við rekstareiningarnar

q Ná fram aukinni hagræðingu í yfirstjórn

q Leitar hagræðinga í rekstri allra eininga

q Best practice – lærum hvert af öðru
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Íslensk samkeppni við erlenda netverslun



Fleiri fyrirsagnir



Spurning dagsins er um framtíð netverslunar

§ Allt eru þetta ráðstafanir til að bregðast við 
breyttum tímum

§ Við höfum fylgst mjög vel með þróun 
netverslunar og vissum eins og margir að 
þessi hluti verslunar myndi bara aukast á 
komandi árum

§ Síðustu 2 ár höfum við orðið mikið vör við 
hraðari breytingar 

§ Nú er komið að tímamótum og tiltekt



Síðast þegar þú keyptir dömuföt, hvað leið var valin...



Síðast þegar þú keyptir herraföt...



Hversu oft kaupir þú fatnað á sjálfan þig? 



Breyttir tímar – okkar viðbrögð

Á síðustu árum höfum við:
Lokað:
Day, Topshop, Dorothy Perkins,
Karen Millen, Debenhams, Warehouse.

Sameinað Zara í eina stóra verslun í SL

Að auki höfum við fækkað fermetrum í smásölu

Korpu outlet 2.500 fm

Hagkaup SL 5.500 fm

Hagkaup Kringla 3.500 fm

Samtals er fækkun fermetra í kringum 25.000 fm

á síðustu árum
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Breyttir tímar – vöruhús?

§ Hagkaup
q Breytir aðferðum er snúa að eigin innflutningi
q Samstarf við Tesco með F&F
q Það tryggir meiri veltuhraða, lægra verð, minni 

birgðir

§ Inditex eigandi Zara
q Stuttur hönnunartími
q Eitt vöruhús
q Flug 2 í viku
q Stærstur hluti vara kemur aldrei aftur
q RFID



Erlendar netverslanir

§ Aukin þjónusta
§ Ísland komið á kortið

q Fleiri senda til Íslands, á 1-2 
sólarhringum

§ Ótrúlegt úrval
q Erl fækka menn fm, minna úrval í 

verslun meira á netinu
q Birgðir bara á einum stað ekki í 

hunduðum verslana
§ Innlendar netverslanir veikari en 

spara þér sporin
§ Erl netverslun VS innlend ólíkar 

einingar vegna úrvals
§ Svartur föstudagur

q Skil 60%, tekjumódel
§ Íslandspóstur



Þessir stóru eru að skoða ýmsar leiðir



Tímamót í verslun



Greiðsluleiðir eru að breytast

§ Stöndum á 
tímamótum

§ Apple/android berjast 
um stóru bitana

§ Margir vilja vera með
§ Kaupmenn standa 

frammi fyrir 
valkostum
q Posar
q QR kóðar
q Wi-fi pungar
q NFC



Netverslun með mat - áskorun

§ Bretar hafa verið í 
fararbroddi í mörg ár
q Fáir bílar, mikið um lestar

§ Hagkaup byrjaði fyrst árið 
1995 með fyrstu 
netverslun með mat, það 
eru 23 ár...

§ Verslun með mat mun í 
auknu mæli færast yfir á 
netið

§ Flókið tekjumódel

§ 7.500 matvörukarfa sem 
send er frítt heim

§ 20% framlegð þýðir 
1.500kr

§ Tiltekt vörunnar kostar 
amk 1.000 kr

§ Útkeyrslan kostar varla 
undir 1.000 kr

§ Kaupmaður tapar -500 kr



Nýja kynslóðin vill einfalda lífið, 2030 viðbrögð við því

§ Við lifum á tímum örra breytinga
§ Síðustu ár höfum við fundið mikið fyrir nýrri 

kynslóð sem vill ekki eyða miklum tíma í 
eldamennsku (og margt annað)

§ Við höfum brugðis við því með nýrri vörulínu



Samantekt

§ Við höfum meðvitað fækkað fm síðustu ár
§ Netverslun með sérvöru er að taka mikinn kipp
§ Þessi vöxtur á eftir að halda áfram að aukast
§ Samsetning verslana á eftir að gjörbreytast
§ Netverslun með mat á eftir að aukast
§ Sjálfvirkni í matvörubúðum á eftir að taka stórt 

stökk á næstu árum
§ Síminn verður etv sífellt stærri þáttur sem 

greiðslulausn, applepay, androidpay eða ekki... GO
§ Fólk vill spara tíma og einfalda lífið



Endir


