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Utanríkisþjónustan – viðskiptaþjónusta sendiráða



Viðskiptafulltrúar Íslands



Utanríkisþjónustan – Evrópska efnahagssvæðið



Viðskiptafulltrúar – Evrópska efnahagssvæðið



,,Nauðsynlegt er að  styðja við sprotafyrirtæki og búa þróuðum fyrirtækjum samkeppnishæft 
rekstrarumhverfi“

Tillögur um aukna viðskiptaþjónustu: 
,,Um leið og áfram verði lögð rækt við hefðbundna atvinnuvegi verði verulega aukin áhersla 
á að byggja upp þekkingu og getu til að þjónusta sprota- og nýsköpunarfyrirtæki á erlendum 
mörkuðum” 

Utanríkisþjónusta /l fram3ðar – hagsmunagæsla í síbrey/legum heimi  

“Ég vil að við forgangsröðum réL og nýtum okkar mannauð og Mármuni sem best. Ég 
vil leggja af stað I leiðangur sem hefur það að markmiði að gera okkur kleiP að sinna 
höfuðmarkmiðum utanríkisþjónustunnar enn betur – ag gæta hagsmun aÍslands í 
hnaLrænum og síbreyTlegum heimi”

Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkisráðherra, mars 2017





Hvað gerir viðskiptafulltrúi?  
Almennt 

• Viðskiptahagsmunir Íslands

• Opinberar og 
vinnuheimsóknir/viðskiptasamráð 
ráðherra og embættismanna

• Kynnir Ísland; vörumerki, vöru þjónustu

• Staðarþekking á 
mörkuðum/menningarlæsi

• Alþjóðlegt tengslanet á mörkuðum

• Viðskipta og fjárfestingatækifæri á 
mörkuðum

• Fundaraðstaða og bústaðir sendiherra 
nýttir til tengslamyndunar og kynninga

• Veitir viðskiptaþjónustu og ráðgjöf til 
fyrirtækja 

• Styður við viðskiptaþróun á markaði 

• Leitar að samstarfsaðila, dreifiaðila, 
umboðsaðila,  fjárfestum 

• Markaðsáætlanir, markaðsrannsóknir 

• Sækir ráðstefnur, kaupstefnur og fundi

• Tæknileg aðstoð: Regluverk, 
vörumerkingar, verð

• Greiðir úr vandamálum

• Verksamningar gegnum Íslandsstofu



Norræni “start up” markaðurinn  - stökkpallur 
Almennt um norræna markaðinn

• Norðurlönd standa framalega alþjóðlega

• Mikil tækifæri fyrir íslenska frumkvöðla: Ríkur 30 
milljóna “heimamarkaður”

• Djúp söguleg og menningartengsl, lí5ll 
menningarmunur, jákvæd viðhorf 

• Auðvelt að heea viðskip5.   Klasasamstarf gróskumikið. 
Tækifæri frumkvöðla og skapandi geira.

• Íslensk fyrirtæki þegar á markaði, tengslanet

• Flugsamgöngur og vöruflutningar góðir

• Viðskipta og eárfes5ngatækifæri og “sog landing” 
tækifæri á mörkuðum 

• Dæmi: Snyr5vörur, matvæli, hönnun, tæknilausnir ofl. 

Viðskiptaþjónustan 

• Almennar upplýsingar um markaðinn, stofnanir, sjóði, 
skráningar og slíkt gegnum tölvupóst/síma.

• Leitar að samstarfsaðila, dreifiaðila, umboðsaðila,  
eárfestum. Samkeppni?

• Skipuleggja/sækja fundi kaupstefnur

• Tæknileg aðstoð: Regluverk, vörumerkingar, verð

• Greiðir úr vandamálum

• Verksamningar gegnum Íslandsstofu

• Kynningar, fundir í sendiráði eða sendiráðsbústað. 



Norðurlönd: Danmörk og Finnland
Danmörk

• Viðskipta- og menningarfulltrúi í 60% stöðu. 

Útsendur starfsmaður kemur inn í 100%.

• Dæmi um sprotaviðburði og keppnir í 

Kaupmannahöfn 

• Heilsa úr Hafi:  Frumkvöðlafyrirtæki á sviði 

sjávarfangs

• Creative Business Cup: Genki Instruments og 

Musilla

• Nordic Startup Awards: Cara Connect

• National Energy Globe Iceland 

umhverfisverðlaun til CRI 

Finnland

• Viðskipta- og menningarfulltrúi í  60% stöðu.

• Slush kaupstefnan  á annað hundrað íslenskra 

fyrirtækja. Tengslamyndun og kynningar í 

sendiherrabústað. 

• Forseti og ráðherrar: Lærum af Finnum: Aalto

háskóli; Design Factory og Startup Sauna.

• # Nordic Made frumkvöðlaverkefnið 

• Heilsu og líftækni …… og skyr í sókn….

• Hönnunarhátíðin Helsinki

• Matarhátíðar víða um Finnland með 

matarfrumkvöðlum. 



Heilsa úr Hafi Terra Madre Slowfood 

Mussila

Carbon  Recycling International 

Genki Instruments

Cara Connect

Cara Connect MentisCura Genki 



Norðurlönd: Noregur og Svíþjóð
Svíþjóð

• Viðskiptafulltrúi í 40% stöðu  

• Tvær fárfes5ngakynningar nýverið fyrir 
nýsköpunarfyrirtæki Lava Cheese og Flowvr í 

sendiráði.

• Skapandi greina markaður: Dæmi Stockholm

Furniture Fair og fleiri. Styður við þádtöku 

Íslands þar í samstarfi við fyrirtæki, 

Hönnunarmiðstöð og Íslandsstofu

• Aðstoð við upplýsingaöflun um   viðskiptaaðila,  

v/ tollavandamála, sem krefst samskipta við 

nokkrar stofnanir og við að byggja upp 

tengslanet og nýta fundaraðstöðu 

Noregur

• Viðskiptafulltrúi í hlutastöðu en bráðlega 

verður ráðinn nýr í fulla stöðu.

• Vaxandi skapandi greina markaður og fyrir ísl. 

matvæli.

• Sendiráð skipuleggur 

tengslamyndunarviðburði með aðstöðu  

kynningar blaðamannaþádöku ofl. 

• Dæmi um nýleg verkefni:  

• Men5sCura hugbúnaður / greiningartækni 

v/ öldrunar

• Hefing nýsköpunarfyrirtæki

• Íslenskir gullsmiðir / skartgripahönnun.



Meginlandið: Þýskaland og Bretland 
Þýskaland

• Viðskiptafulltrúi í fullu starfi

• Mikilvægur 80 milljóna markaður með mikla 
áherslu á nýsköpun, skapandi greinar;  

stökkpallur á aðra markaði

• Berlín “start up borg” Þýskalands  Hub skapandi 

Ísl. og frumkvöðla. Styrkir og tengslanet. Dæmi 

Klang Games.

• Matvæli, sjávartækni, græn orka, líftækni, 

heilsutækni, hátækni, starfrænar lausnir, 

hönnun, ferðageiri m.a. heilsu og ”wellness”

• “Nordic welfare solutions “að fara af stað;

• Sterkar fyrirmyndir á markaði Össur, Marel. 

Bretland

• Viðskipta- og menningarfulltrúi í 80% stöðu

• Mikilvægur 60 + milljóna markaður sem er 
spennandi og aðgengilegur ísl. fyrirtækjum 

frumkvöðlum og “skapandi” fyrirtækjum.

• Fjöldi verkefna á öllum sviðum menningar og 

skapandi greina, dæmi:

• Tónlist (Record in Iceland), hönnun, 

bókmenntir ofl. 

• Heilsutækni: Margildi, Geosilca, Ragnar

• Hjallastefnan í útrás til Skotlands, með dyggilegri 

aðstoð sendiráðsins að opna leikskóla þar. 



Meginlandið: Frakkland
• Viðskiptafulltrúi í 25% stöðu

• Mikilvægur markaður, auk 
Spánar, Ítalíu, Portúgal fyrir 

íslensk matvæli og mikil 

tækifæri einnig fyrir 
frumkvöðla.   

• Franski markaðurinn 

spennandi, jákvæðir gagnvart 
Íslandi;  neyslumarkaður, 

líftækni, snyrtivörur.

• Skapandi greinar og 
frumkvöðlar í tónlist, 

kvikmyndum, bókmenntum, 

hönnun ofl. 

• Dæmi: Jólamarkaður 
Strassborg með fjölmörgum 

ísl. frumkvöðlafyrirtækjum  

Verkfræðistofur, heilsugeiri, 
heilsutækni m/Össuri, 

sjávartækni með Marel ofl. 

• Áhugi á þáttöku í Viva Tech, 
CleanTech…. 





Bjart framundan: Enn samstilltara og öflugra stuðningskerfi 
frumkvöðla í mótun  
• “Ný” Íslandsstofa – efling þjónustunnar: Nýjar áherslur, greining, viðskiptaþróun, 

langtímastefna, útflutnings - og markaðsráð, sókn undir merkjum íslenskra vörumerkja

• Viðskiptaþjónusta utanríkisráðuneytis: efling, meira frumkvæði þjónusta úti á mörkuðum

• Nýsköpunarmiðstöð, Rannís, Klasar eins og Icelandic Startups og fleiri 

• EES samningurinn  - 25 ára - innri markaðurinn í þágu frumkvöðla 

• Uppbyggingarsjóðurinn - ný tækifæri fyrir frumkvöðlafyrirtæki 

• Ísland með formennskur: Norræn og Norðurslóða 

• Norræn nýsköpunarsetur   - soft landing og tengslanet - líka í Evrópu?  

• Félag atvinnurekenda og viðskiptaráðin,  Viðskiptaráð Ísland.



Kærar þakkir  - spurningar ?  




