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Hversu mikil var að þínu mati fjölgun ferðamanna, bæði 
innlendra og erlendra, á Vestfjörðum árið 2013, ef miðað er við 
árið 2012?



Hversu mikil var að þínu mati fjölgun erlendra 
ferðamanna hjá þínu fyrirtæki 2013, ef miðað er 

við árið 2012?



Hversu mikil var að þínu mati fjölgun innlendra 
ferðamanna hjá þínu fyrirtæki 2013, ef miðað er 

við árið 2012?



Ef þú hugsar um rekstur ársins 2013 í samanburði við 2012. 
Hafa tekjur þá aukist, minnkað eða voru þær óbreyttar?



Hver var breytingin í tekjum í prósentum (%)?



Miðað við núverandi bókanir og fyrirspurnir, áttu von á 
fjölgun ferðamanna á Vestfjörðum sumarið 2014?



Miðað við sumarið 2012 er vertíðin/ferðasumarið (season) 
hjá þínu fyrirtæki sumarið 2013 lengri eða styttri?



Eru fyrirhugaðar einhverjar breytingar í þínu fyrirtæki á árinu 2014?



Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með almenna markaðssetningu 
á Vestfjörðum til 'Innlendra' ferðamanna sumarið 2013?



Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með almenna markaðssetningu 
á Vestfjörðum til 'erlendra' ferðamanna sumarið 2013?



Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með 
kynningarefni Markaðsstofu Vestfjarða árið 2013?



Þegar á heildina er litið hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með...?











Þegar á heildina er litið hversu mikil eða lítil áhrif telur þú að 
markaðssetning á vegum Markaðsskrifstofu Vestfjarða hafi haft á 

fjölgun ferðamanna á svæðinu árið 2013?



Markaðsstofa Vestfjarða gefur út bæklinginn "Westfjords of 
Iceland, The official tourist guide". Hversu vel eða illa telur þú 

bæklinginn nýtast ferðamönnum?



Hversu ánægð(ur) eða ónægð(ur) ert þú með þjónustu 
Markaðsstofu Vestfjarða við ferðaþjónustuaðila á Vestfjörðum?



Varst þú var við auglýsingar eða umfjöllun um 
ljósmyndkeppnina"Mínir Vestfirðir" sem haldin var í sumar?



Hversu vel eða illa telur þú að fyrirtækjum á Vestfjörðum hafi almennt 
gengið að taka á móti auknum fjölda ferðamanna sumarið 2013?



Hvað, ef eitthvað, finnst þér helst vanta í 
þjónustu við ferðamenn á Vestfjörðum?



Þegar á heildina er litið hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með 
þjónustu þíns sveitarfélags gagnvart fyrirtækjum í ferðaþjónustu?



Þegar á heildina er litið hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú 
með þjónustu Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða við 

ferðaþjónustuaðila á Vestfjörðum?



Þegar á heildina er litið hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert 
þú með þjónustu Ferðamálasamtaka Vestfjarða gagnvart 

fyrirtækjum í ferðaþjónustu?





Hvað af eftirfarandi á við um þá tegund ferðaþjónustu 
sem fyrirtæki þitt starfrækir?



Hver var fjöldi stöðugilda hjá fyrirtækinu árið 2013 (yfir sumarið)?



Hve lengi hefur fyrirtæki þitt verið starfandi?



Hve lengi hefur þú starfað við ferðamál, eða störf tengd 
ferðamönnum?



Hver var ársvelta fyrirtækisins án virðisaukaskatts á síðasta ári?



Skilaði fyrirtækið hagnaði?


	Könnun meðal ferðaþjóna�janúar 2014
	�Hversu mikil var að þínu mati fjölgun ferðamanna, bæði innlendra og erlendra, á Vestfjörðum árið 2013, ef miðað er við árið 2012?�
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33

