FRÁ SÓLRÚNU
SAMANTEKT:
Þetta var sameiginlegt með öllum hópunum og svo einhverjir punktar að auki. Öllum fannst þurfa
að nota þessa punkta til að markaðssetja okkur og auka þjónustu og aðgengi að þessum stöðum:
Sagan – Oddi, Keldur, Njálssaga
Staðir – Hekla, Landmannalaugar
Náttúran, friðsæld - Upplifun, kyrrð og ró
Miðpunktur Suðurlands, með dagsferðir til allra átta á alla helstu ferðamannastaði Suðurlands
Leiðin inn á hálendið og suma fallegustu staði landsins
Hekla, hellar, hálendið og árnar!
Ath. Hvað margir íbúar per ferkílómeter?? Gæti verið markaðspunktur
Hvað er langt síðan þú heyrðir í vindinum, ánni, fuglunum og jafnvel kindunum???

Slagkraftur – 8. Apríl 2019 kl. 12:30
Punktar eftir hópastarf

Hver erum við?
Hvað einkennir Rangárþing ytra?
Hvað einkennir íbúa Rangárþins ytra?
Fyrir hvað stendur ferðaþjónustuaðili í Rangárþingi ytra?

Hópur 1:
Við erum í leiðinni, fólk á leiðinni eitthvað annað
Við eigum eftir að finna betur okkar menningu, náttúru svæðisins, Njálssaga, Keldur, Oddi ofl.
Erum Hekla, Landmannalaugar
Þurfum að markaðssetja Heklu betur og byrja á innviðum ss salernissaðstöðu ofl (ath
Uppbyggingarsjóð )
Efla menninguna í kringum Njálssögu
Markaðssetja náttúruna og friðsældina
Fá fólk til að stoppa, safn eða slíkt fyrir vond veður
Matarmenning, td Þykkvibær, fuglar, kjöt ofl
Einkenni íbúa gæti verið hógværð.....en annars erum við Miðpunktur Suðurlands

Kyrrð og ró,
Vel staðsett til að sjá helstu ferðamannastaði, miðpunktur Suðurlands, fullt af dagsferðum.

Hópur 2.
Leiðin inn á hálendið
Hekla, eldfjöll, jöklar, sveitin, hestar, hellar, Landgræðslan
Hekla, hálendið, hellar, árnar
Hálendið, hestar, hellar
Íbúar svolítið mikið í félagsstarfi, stoltir, félagslyndir sveitamenn, mikil tónlist, íhaldssamt
Upplifun, kyrrð og ró, náttúrufegurð, staðsetning miðsvæðis

Hópur 3
Miðja Suðurlands, nálægt öllum helstu ferðmannastöðum, dagsferðir
Víðfemt, kyrrð og ró,
Stutt í alla helstu ferðamannastaði en við erum hér í kyrrð og ró
Ath. Hvað margir íbúar per ferkílómeter?? Gæti verið markaðspunktur
Markaðssetja Hellu/og nágrenni sem miðjuna í 80 km radíus.....
Hvað er langt síðan þú heyrðir í vindinum, ánni, fuglunum, kindunum???
Skipuleggja ferð fyrir ferðaþjónstuaðila til að heimsækja hvert annað um sveitarfélagið? Apríl er
líklega besti mánuðurinn. Hellar og aðra áfangastaði sem þarf að kynna fyrir öðrum.

Hópur 4.
Náttúrufegurð, kyrrð og ró
Landbúnaður, stærsta landbúnaðarsvæðið og skógræktarsvæði
Miðpunktur Suðurlands, dagsferðir á allar helstu ferðamannastaðina
Engin sérstök náttúruvá fyrir utan eldgos og jarðskálfta 😊
Sérstaða okkar er staðsetning
Svarta fjaran í Þykkvabænum??
Þjónustuaðili þarf að vera með öryggið á hreinu og ábyrgir.

FRÁ HUGRÚNU
Markaðssetning











Frá hverju segiru?
o Afþreyingu
o Að nýta tímann sem best
o Áfangastaðir
 Hekla
 Eyjafjalajökull
 Katla
 Hellarnir (manngerðu) í kring
 Þarf að nota meira
Hver er sérstaðan?
o Náttúruöflin
 Hraun, vötn, eldfjöll
o Stutt frá Keflavík
o Hekla einkennir RY
o Mekka hestamennskunnar
o Aðgengi að hálendinu
Hvernig ætti sveitarfélagið að markaðssetja sig?
o Landgræðslan
o Upplýsingaskilti fyrir utan miðju
 Mikið rætt um upplýsingamiðstöð
o Bæklingastandar á fleiri stöðum
o Rútustopp varðandi farangur (Sigga Fríða hjá SCA ræddi um að þau eru að trússa
farangurinn, sumir koma með rútunni og þurfa að skilja töskur sínar eftir í bakaríinu
með tilheyrandi pirring meðal starfsfólks þar
 Stærra skilti fyrir rútustopp, allt of lítið (sama með strætóstopp)

Frá hverju segiru?
Hver er sérstaðan?
o Landbúnaður
o Matvæli
o Náttúrufegurð
o Litlir staðir
o Manngerðir hellar eru bara á Suðurlandi, nánast óþekktir á öðrum landshlutum
(Gunnar Stracta)
o Hestar
Hvernig ætti sveitarfélagið að markaðssetja sig?
o Við erum við þjóðveg
 Ath réttar staðsetningar á google maps sem ferðamenn treysta mikið á
o Skilti fyrir utan Hellu

















Massinn af ferðamönnum sem hingað koma, koma úr RVK
Nýtist best
Nýtist best að byrja vestan megin
 ÁRÍÐANDI

Frá hverju segiru?
o Keldur
 Þarf að vera meira lifandi, er lokað á veturnar en stanslaus straumur af
ferðamönnum þar
 Borið saman við Glaumbæ frir norðan
 Undirgöng/flóttaleiðin sem þar er
Hver er sérstaðan?
o Náttúran
o Ótrúlegir staðir
 Fossabrekkur
 Lauugar
 Ægissíðufoss
 Árbæjarfoss
o Erum miðsvæðis
Hvernig ætti sveitarfélagið að markaðssetja sig?
o Vík hefur sölustimpill á sér en RY er mikið betur staðsett
o Stutt uppá Hálendi
o RY er center, það þarf að vera sýnilegt á korti (Hugrún með kort sem teiknað var á)
o Hesta afþreying þarf að vera meira sýnileg

Frá hverju segiru?
o Miðsvæðis á Suðurlandi
 Gistir fleiri nætur á sama stað en heimsækir marga staði án þess að þurfa að
skipta um hótel hverja nótt
o Þarf að laga vegi og slóða að litlum fossum
Hver er sérstaðan?
o Náttúran þekkt eins og t.d Hekla
o Sagan (oddi, keldur, þingskálar)
o staðsetningin
Hvernig ætti sveitarfélagið að markaðssetja sig?
o Útbúa aðstöðu við Heklu sem viðburði fyrir okkar svæði eins og salernisaðstöðu,
bílastæði ofl
o Koma Heklu á kortið
o Koma þykkvabæ á kortið, t.d fjörunni þar (svört fjara er meira spennandi fyrir
útlendinga) minnst á löngufjörur sem er spennandi fyrir okkur. Reiðtúr í svartri fjöru?
o Upplýsingaskilti við Skjólkvíar
o Að vegur upp að Skjólkvíum sé fær á ársgrundvelli

o

 Uppbyggingasjóður ferðamanna?
Virkja sögu og náttúru

FRÁ ÖNNU VILBORGU
Atvinnu-, jafnréttis- og menningarmálafundur 8. apríl 2019

Hópur: Kortagerð og efni frá sveitarfélagi?
Þjónustukortið: Nokkrir nota það. Það sem má bæta er







að gera göngustíginn sýnilegri
breyta bláa litnum í annan, grænan?
hafa Hellu öðrum megin og Rangárþing ytra hinum megin, allir vilja það.
Hugsa svæðið. Á kortið að vera fyrir þann sem ekkert veit?
Hringurinn jafnvel villandi (fossarnir) fyrir þann sem ekkert veit.
Merkja með áberandi punkti áhugaverða menningar- og sögustaði.

Power and Purity.. nota enn margir. Finnst það betra...
Interesting places around Hella hafa sumir plastað.
Búa til smáforrit (App) fyrir alla afþreyingu og gistingu.
Southwest region kortið: Flestir nota það. Einn notar engin kort, vísar eingöngu á netið. Skrýtið að
sjá merkingar hætta þegar Rangárþings eystra megin. Það sem mætti bæta









Smátt letur, liturinn á letrinu ógreinilegur sums staðar.
Vantar merki um gistingu þar sem boðið er upp á bæði tjaldstæði og gistingu.
Hver eru skilaboðin? Mynd af brimbretti, hvar eru upplýsingar? Á að senda fólk til
Þorlákshafnar á brimbretti?
Höfuðborgarsvæðið gefur til kynna að stutt sé á Hellu.
Hafa Hellu miðsvæðis, draga fram sérstöðuna.
Einhverjir ferðaþjónustuaðila eru með eigin kort (Landmannahellir, einhver Smári var
nefndur sem góður í kortum ef ég náði því rétt).
Allir gestir sem koma á Hótel Rangá .... fara austur. Vantar merkingar fyrir austan Hellu.
Samstarf við Rangárþing eystra um kort?

www.visithella.is? Félagar notar það lítið. Hvað er það? Var spurt....
Annað: Sandfjaran í Þykkvabæ.. bæta aðgengi þar, bæta aðgengi að Heklu, a.m.k. salernisaðstaða,
jafnvel borð með þaki.
Ferðaleiðir? Komst ekki í umræðuna.
AVE stingur upp á vegvísum í „allar áttir“ hjá Miðjunni. Skilti að fossum og merkingar á leiðinni að
þeim um sögu Hellu og fuglalíf.

FRÁ GUÐBJÖRGU ERLINGS
Áfangastaðir í Rangárþingi ytra
Hvaða áfangastaðir
þarf að gera eh á þeim?
Eru áfangastaðir utan RY sem þú nýtir þér? Hverjir?
Rangárþing ytra: miðstöð suðurlands! sérstaða; mikið af manngerðum hellum á svæðinu
Hella: upplýsingamiðstöð fyrir RY, allir sammála um að kort vanti þega komið er inn í bæinn,
eins og við höfum rætt í nefndinni.
Fleiri staði til að setjast niður og borða nesti og njóta náttúrunnar á og í nánasta umhverfi
Hellu, útskot með borðum og bekkjum! Salernisaðstöðu fyrir ferðamenn víða í RY, hver á að
sjá um?
Þorpið Hella: sagan, gönguleiðir, hvað er sérstakt við Hellu? Afþreying á Hellu
Hekla: Hvar á aðkoma að vera? þarf að fara í lagfæringar á landveg!!!,á að vera
þjónustumiðstöð við Skjólkvíar? Áfangagil? merkja gönguleiðir! opna veg fyrr og hafa opið
lengur? upplýsingakort og myndir á svæðinu. Hver á að sjá um þjónustu?
Þykkvabæjarfjara: Black beach í RY, hvar á aðkoma að vera? er hægt að byggja eh
þjónustu upp í kringum ferðir í fjöruna? og hver þá?
Söguslóðir: Njála, Oddi ofl.
Keldur: opnunartími? þjónusta?
Ægisíðuhellar
Árbæjarfoss: Aðgengi, hvar er keyrt að?
Aladamótaskógur: gönguleið? merkt? er hægt að ganga eh hring?
Ægisíðufoss: á að auglýsa hann? bílastæði, gönguleið stígar ofl.
Sagnagarður: er opið? á að taka það út?
Landmannalaugar
Landmnanahellir
Þjófafoss
Fossabrekkur
Hungurfit
Háifoss
Gjáin (utn leiðsögu) slæmt ástand!

Reynifell
Bjólfell

