The Reykjavík
Grapevine

Reykjavík Grapevine er
ferðamannablað sem gerir
lesendum okkar kleift að fá
sem mest út úr dvöl sinni á
Íslandi. Við erum vinalegi
bæjarbúinn sem leiðir
gesti sína í sannleikann
um land og þjóð og sýnir
þeim jafnframt hvar
finna má fallegustu
staðina, skemmtilegustu
afþreyjinguna og besta
matinn.
Reykjavík Grapevine
er frjáls og sjálfstæður
fjölmiðill sem er ekki í
eigu stórra fyrirtækja
eða stofnanna. Við erum
jafnframt fordómalaus og
ábyrgur miðill sem hefur

að markmiði að ganga fyrst
og fremst erinda lesenda
sinna.
Reykjavík Grapevine er
prentað á endurnýtanlegan
pappír og hefur gert það
að markmiði sínu að vera
umhverfisvænt blað.
Höfuðáherslu leggjum
við þó á að vera góður
upplýsingamiðill og
skemmtileg afþreying
fyrir erlenda ferðamenn,
nýja íslendinga og aðra
sem kunna að hafa áhuga
á íslensku samfélagi og
fylgjast með hvað er á
döfinni hverju sinni.

Forsíður sem
grípa augað

Forsíður Reykjavík
Grapevine hafa í
gegnum árin vakið
mikla athygli fyrir
djarfa framsetningu og
listrænar áherslur. Þó
ekki megi dæma bók
af kápunni er ljóst að

umbúðir segja oft mikið
um vöruna og er það
svo í tilfelli Reykjavík
Grapevine. Blaðið er
óháð, óhefðbundið og
óhrætt við að setja ný
viðmið í framleiðslu efnis
fyrir ferðamenn.

Útgáfutíðni
og tilgangur

„...útgáfutíðni er löguð
að árstíðasveiflum í
straumi ferðamanna
hingað til lands. Þannig
eru 50.000 eintök af
blaðinu í dreifingu á
mánuði að sumri en
25.000 á veturna.”

Fjöldi og aukning
ferðamanna milli ára
Fjöldi ferðamanna
Aukning milli ára 2012-13 í prósentum
Fjöldi ferðamanna 2013 í þúsundum
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Reykjavík Grapevine kemur út
mánaðarlega á veturna en hálfsmánaðarlega á sumrin. Er þessi útgáfutíðni löguð að árstíðasveiflum í straumi
ferðamanna hingað til lands. Þannig eru
50.000 eintök af blaðinu í dreifingu á
mánuði að sumri en 25.000 á veturna.
Útgáfutíðni Reykjavík Grapevine
tryggir þannig að blaðið stendur
vel undir þeirri skyldu sinni að vera
ferskur frétta- og lífstílsmiðill í
hæsta gæðaflokki. Í blaðinu er tekið á
málefnum sem eru í deiglunni hverju
sinni án þess þó að láta vandaðar umfjallanir og fagmennsku sitja á hakanum.
Atburðadagskrá Reykjavík Grapevine
er einhver sú ítarlegasta sem í boði er
fyrir ferðamenn (og Íslendinga sjálfa
ef út í það er farið). Þetta vita þeir sem
hafa að atvinnu að svara spurningum
ferðafólks um hvar ,,live” tónlist eða
áhugaverðar listasýningar sé að finna. Í
Reykjavík Grapevine er öllum frjálst að
auglýsa viðburði án endurgjalds og er
hægt að sjá alla auglýsta viðburði bæði í
prenti og á listing.grapevine.is.

Concept og
uppbygging blaðsins

„Grapevine hefur aldrei
birt greinar sem greitt er
fyrir í auglýsingaskyni”
Reykjavík Grapevine er hugsað sem
allsherjar leiðarvísir um íslenskt samfélag
fyrir erlenda gesti okkar. Blaðið er í raun
hispurslaust samtal milli íbúa landsins og
gesti þess sem ekki tala íslensku.
Reykjavík Grapevine hefur aldrei
birt greinar sem greitt er fyrir í auglýsingaskyni. Hefur þetta skapað blaðinu
sterkan trúverðugleika í gegnum árin og
fyrir þessu finnur fólk, jafnvel það sem les
blaðið í fyrsta sinn.
Í fyrri hluta blaðsins eru málefni
líðandi stundar í forgrunni og byrjar það
á ávarpi frá ritstjóra og lesendabréfum.
Miðopna blaðsins er síðan ætluð aðalgrein

blaðsins sem oftast nær tengist
forsíðunni. Seinni hluti blaðsins er
helgaður léttara efni með tónlist, listum,
ferðalögum og menningartengdum
efnistökum í forgrunni. Í miðju blaðsins
er svo "Info" blað sem inniheldur ítarlega
menningardagskrá og kynningu á hvað
er framundan á líftíma blaðsins með
korti í miðjunni sem tengir allt saman.
Miðopnuörkin með kortinu er svokölluð
"In your pocket" örk þar sem þjappað er
saman ýmsum praktískum upplýsingum
sem nýtast ferðafólki sérstaklega og það
hvatt til að stinga þeim hluta blaðsins í
vasann.

Dreifingarnet
og sýnileiki

„Blaðinu er dreift á um
1000 staði um land allt
en þéttust er dreifingin á
höfuðborgarsvæðinu.”
Dreifingarnet Reykjavík Grapevine
hefur tekið stakkaskiptum á
undanförnum árum en ný hugsun í
dreifingu blaðsins hefur tryggt því
fordæmalausa útbreiðslu og lestur
meðal ferðamanna. Blaðinu er dreift
á 1000 staði um land allt en þéttust
er dreifingin á höfuðborgarsvæðinu.
Hluti þessarar velgengni felst í því
að vinna með fyrirtækjum innan
ferðaþjónustunnar sem dreifa blaðinu
til sinna viðskiptavina beint samkvæmt
samningi. Með þessu móti er okkur
tryggð öflug dreifing og viðskiptavinum
samstarfsaðila okkar tryggt úrvals
lesefni. Sérdreifing fer þannig fram í
öll herbergi Center Hótela, Radison 1919,
Hótel Holts og Hringhótela. Eins fylgir
eintak af blaðinu með öllum útleigðum
bílum frá Bílaleigu Akureyrar/Europcar
sem er stærsta bílaleiga á landinu um
þessar mundir.

Staðir þar sem líklegt er að
rekast á Reykjavík Grapevine:
-Upplýsingamiðstöðvar ferðamanna
-Helstu ferðamannastaðir
-Söluturnar og verslanir
-Kaffihús og veitingastaðir
-Hótel og gistiheimili
-Sundlaugar og söfn
-Bílaleigur
-Flugstöðvar

Fjöldi dreifingastaða
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Við elskum
hátíðir!

Reykjavík Grapevine
elskar hátíðir og veisluhöld og er í nánu samstarfi við allar þær
stærstu sem trekkja að
ferðamenn allan ársins
hring. Iceland Airwaves,
HönnunarMars,
Menningarnótt og fleiri.

Stærð markaðar, ferðamenn
og nýjir Íslendingar

„Í fyrra komu hingað
rúmlega 780.000 manns”

Erlendir ferðamenn
frá 2004-2014

Ferðamenn
Þróun ferðamannastraums til Íslands
frá 2003 þegar Reykjavík Grapevine kom
fyrst út, hefur verið lygileg. Þegar blaðið
hóf göngu sína komu rétt rúmlega 300.000
ferðamenn til landsins allt í allt og um 29%
þeirra með ensku að móðurmáli eða um
100.000 manns.
Í fyrra komu hingað rúmlega 780.000
manns og þrátt fyrir að fjölbreyttni í
þessum hóp hafi aukist mikið eru um 35%
gesta sem hefur ensku að móðurmáli.
Er það sá hópur sem líklegastur er að
lesa Reykjavík Grapevine samkvæmt
könnunum. Meðalaukning í komum hjá
þessum enskumælandi hóp hefur verið
hröðust allra undanfarin 2 ár eða 33.5% hjá
Bretum og 26% hjá N-Ameríkubúum.
Þessi þróun virðist ætla að halda
áfram árið 2014en aukning í komum
enskumælandi ferðamanna í janúar
2014 miðað við janúar 2013 voru heil 55%.
Samkvæmt nýjustu lestrarkönnunum
má þannig búast við að230.000 - 250.000
ferðamenn lesi Reykjavík Grapevine á
dvöl sinni hér árið 2014 en nánar er farið í
þessar kannanir síðar.

Fjöldi ferðamanna
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Nýir Íslendingar eru
rúmlega 25.000 talsins
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Nýir Íslendingar
Innflytjendur á Íslandi eru rúmlega
25.000 talsins og Reykjavík Grapevine
hefur haldið sterkum tengslum við
þennan hóp en blaðið er það eina sem
flytur íslenskar fréttir á ensku bæði á
neti og í prenti og fjallar á sama tíma af
dýpt um málefni sem eru í umræðunni
hverju sinni.
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Lestrartölur,
og markaðssvæði

„Árið 2014 er búist
við meira en 900.000
ferðamönnum og
samkvæmt því óhætt
að gera ráð fyrir að
lesendur Reykjavík
Grapevine verði minnst
um 250.000 eingöngu í
hópi ferðamanna...”
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Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar (RFF) hafa kannað lestur
ferðamanna á Reykjavík Grapevine í
þremur könnunum sem gerðar voru frá
nóv 2012-ágúst 2013. Í þessum könnunum
kom í ljós að 28% erlendra ferðamanna
sagðist með vissu hafa lesið Reykjavík
Grapevine á dvöl sinni hér.
Árið 2014 er búist við um 900.000
ferðamönnum til landsins og því óhætt
að gera ráð fyrir að lesendur Reykjavík
Grapevine verði u.þ.b. 250.000 eingöngu í
hópi ferðamanna yfir árið.
Samkvæmt könnununum voru hópar
með ensku að móðurmáli líklegastir til
að lesa blaðið en um 38% N-Ameríkubúa
sem sóttu landið heim nýttu sér blaðið á
ferð sinni hér. Gestir frá Bretlandi eru þó
fjölmennastir einstakra þjóðerna
í ferðamannaflórunni hér á landi og
lestrarhlutfallið hjá þeim mældist enn
hærra eða 45%.
Í sömu könnun kom í ljós að 37%
þeirra sem hingað eru komnir á ráðstefnur eða í viðskiptaerindum lásu
Reykjavík Grapevine á dvöl sinni hér
sem er hærra hlutfall en áður hefur
mælst í þessum hópi. Ekki er útilokað að
hér sé dreifing okkar á herbergi dýrari
hótela að skila þessum frábæra árangri.
Á súluritinu hér til vinstri (að
neðan) má sjá hlutfall þeirra sem lásu
Reykjavík Grapevine í könnun sem
gerð var frá júní-ágúst 2013, skipt eftir
markaðssvæðum. Eins og sjá má voru
45% allra Breta sem sögðust með vissu
hafa lesið Reykjavík Grapevine.

Lestrartölur
og velta

Verði aukning í heildarveltu ferðamanna með
svipuðu sniði og á milli
2012 – 2013 mun velta
ferðamanna á Íslandi
líklega fara yfir 160
milljarða

Dagleg velta lesenda Reykjavík Grapevine
(nóvember 2012 - ágúst 2013) að meðaltali
milljónir króna
25

20

15

10

5

9.200 kr

n

he Me
ils ða
íðu lve
á d rð
ag

þjó
sti
Gi

Ve
rsl
u

nu
sta

ur
eig
lal
Bí

sín
Be
n

Fe
rð
aþ
jón
us
ta

Ve
iti

ng
aþ
jó

nu
sta

0

Árið 2012 hóf Rannsóknarsetur
Verslunarinnar að taka saman tölur
um erlenda kortaveltu á Íslandi en
2013 var rúmum 78 milljörðum eytt af
erlendum greiðslukortum á Íslandi.
Að öllu jöfnu er kortaveltan aðeins um
60% af heildarveltu ferðamanna og
því ljóst að heildarveltan hefur farið
nálægt 130 milljörðum.
Á súluritinu hér til hliðar má
sjá grafískt niðurstöðu þess að
keyra saman þessar veltutölur og
þær lestrartölur sem við höfum úr
þremur könnunum frá Rannsókn og
ráðg jöf ferðaþjónustunnar (gerðar frá
nóvember 2012 - ágúst 2013). Að gamni
er svo dagverð heilsíðu á fullu verði
sett til hliðar en það mun vera 9.200
kr. að vaski meðtöldum.
Aukning í kortaveltu er mjög hröð
(aukning veltu í janúar 2014 var 38%
miðað við árið á undan) og því óhætt
að fullyrða að þessar tölur eru enn
hærri nú!
Eins og sjá má er flokkurinn
,,verslun" eðlilega fyrirferðamikill en
stærstu liðir innan hans eru dagvara,
g jafavara og klæðnaður og versluðu
lesendur okkar dagvöru fyrir 3,5
milljónir, g jafavöru og minjagripi
fyrir 2,4 milljónir og klæðnað fyrir 3,8
milljónir að meðaltali á degi hverjum.
Verði aukning í heildarveltu
ferðamanna með svipuðu sniði og á
milli 2012 – 2013 mun heildar velta
ferðamanna á Íslandi líklega fara yfir
160 milljarða.

Verðskrá auglýsinga Grapevine.is

970x200px

Vefur og fréttabréf
Fjöldi flettinga á mánuði
er því kringum
250.000-300.000
Hvað er grapevine.is?
Grapevine.is er afþreyingar- og
upplýsingavefur ætlaður áhugafólki um
Ísland og ferðamönnum á leið til landsins.
Grapevine.is er í grunninn vefútgáfa
Reykjavík Grapevine, en býður einnig
upp úrval efnis sem er sérsniðið að þeim
möguleikum sem netið býður upp á t.a.m.
daglegar fréttir, myndbönd, tónlist og
ýmsa félagsmiðlun. Á síðunni má finna
lærðar og léttar greinar um það helsta
sem er í gangi á Íslandi hverju sinni, hvort
heldur er í menningarlífinu, stjórnmálum
eða almennum þjóðfélagsmálum. Einnig
er mikið fjallað um ferðalög og annað það
sem stendur erlendum gestum hér á landi
til boða í ferðaþjónustu.

Hverjir eru notendur?
Grapevine.is er vel kynnt og afar vinsæl
vefsíða, en því til stuðnings má benda á að
vefleit á ensku um flest íslensk málefni á
leitarvélinni Google skilar jafnan vísun á
Grapevine.is í hópi fyrstu niðurstaðna.

Rannsóknir og lesendakannanir hafa
leitt í ljós að flestir notendur Grapevine.
is eru sérstakt áhugafólk um Ísland
og íslenska menningu, auk þess sem
ferðamenn er hyggja á heimsókn til
landsins.

970x66px

Tölulegar staðreyndir
•
•
•
•

Að jafnaði heimsótt af 20.000-25.000
einstökum notendum á viku.
Af þeim fjölda eru 80-85% erlendis frá.
Hver notandi flettir að meðaltali 3
undirsíðum.
Fjöldi flettinga á mánuði er því kringum
250.000-300.000.

300x600px

Hvað er fréttabréf reykjavík
grapevine?
Við erum með tvö fréttabréf sem eru
send á þá sem hafa skráð sig á póstlista
hjá okkur. Okkar mánaðarlega fréttabréf
er yfirlitsbréf hvað hefur verið í gangi á
Íslandi undanfarinn mánuð. Þar birtast
ýmsar stærri greinar af vefsíðunni
grapevine.is og yfirlit yfir hvað er að
gerast á landinu næsta mánuðinn. Daglega
fréttabréfið er styttra og inniheldur þær
fréttir sem voru settar á vefinn sama dag,
það er sent seinni part daglega.
w

Auglýsingaverð og stærðir
Flettingar

Per Birting

Verð

Sirka Tímabil

Grapevine NET

Stærðir: 300x250, 468x60 og 728x90 px.
Öllum stærðum skilað og þeim róterað um vefinn. Max 9 auglýsendur á sama tíma.

40.000 +

1.00

40.000 ISK

mánuður

120.000 +

0.9

108.000 ISK

þrír mánuðir

240.000 +

0.85

204.000 ISK

hálft ár

480.000 +

0.75

360.000 ISK

ár

300x250px

Grapevine NET +

Stærðir: 300x600, 970x66 og 800x600px.
Valin ein stærð, max 3 aðilar á sama tíma í hverju plássi. Hægt að velja efnistengingu travel,
culture, tv, magazine, news eða allar síður. Hægt að velja markaðssvæði.

Flettingar

Per Birting

Verð

Sirka Tímabil

70.000+

1.5

105.000 ISK

mánuður

210.000+

1.4

294.000 ISK

þrír mánuðir

420.000+

1.2

504.000 ISK

hálft ár

840.000+

1

840.000 ISK

ár

Partnership (Mikill sýnileiki)

Hægt að vinna með hliðar á vefsíðu auka topps og fara nýjar leiðir.

Lámarks stærð

Verð

Tímabil

Staðsetning

970x200 px

150.000 ISK

Vika

forsíða, undirsíður,
lessíður

728x90px

Newsletters

Stærð: 468x60px. Aðeins einn auglýsandi í hverju newsletter.

Tímabil

Staðsetning

Mánaðarlegt

40.000 ISK

Einu sinni í mánuði

Efst

Daglegt virka daga

40.000 ISK

Alla virka daga mánaðarins. Efst

Tegund

Verð

Öll verð eru án vsk. Allar stærðir eru breiddxhæð.

800x600px

Verðskrá
auglýsinga
Appy hour

Notendur í dag eru um
18 þúsund og eru 3/4 af
því iphone notendur og
1/4 notast við android.

Hverjir eru notendur
og hvað eru þeir margir?
Notendur í dag eru um 18 þúsund og
eru 3/4 af því iphone notendur og hinir
android. Um 60 barir eru skráðir með
happy hour og eru upplýsingar upp-færðar
reglulega.

Hvað er
Appy hour?
Appy hour er ókeypis app fyrir bæði iOS
og Android stýrikerfin sem inniheldur
títt uppfærðan lista yfir öll „happy hour“
tilboð á börum í miðbæ Reykjavíkur.
Þar má komast að því hvenær þau byrja,
hvar þau eru og hvert verðið sé á meðan
happy hour er í gangi. Þar að auki geta
viðskiptavinir skilið eftir athugasemdir
fyrir aðra notendur appsins.
Tveir möguleikar eru fyrir auglýsendur að auglýsa í Appy Hour.
Annars vegar að vera sponsor sem
hefur sýnileika í öllum val-myndum.
Svo er einnig í boði að láta festa sig efst
í lista fyrir bari í valmyndum. Getur
það skipt sköpum því tilboðin eru mörg
og flest á svipuðum tíma.

Auglýsingaverð
og stærðir
Staðsetning

Happy hour app

Per mánuð

Sýnileiki

Sponsor

100.000 kr.

lógó

Sponsored by

40.000 kr.

Festing efst í lista

* Max þrír aðilar geta verið sponsored á sama tíma, þeir raðast eftir hver pantar fyrst.
Raðbókunarafslættir: þrír mánuðir 10%, 6 mánuðir 20% og 12 mánuðir 35%.
Öll verð án vsk.

Fremst, valmyndum og fyrir
ofan staði
Valmyndum.

