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Breytingar á hegðun, viðhorfum eða væntingum neytenda sem 

koma fram þegar breyttar aðstæður, t.d. ný tækni, leysa úr 

læðingi nýjar leiðir til að þjóna og höfða til grunnþarfa neytenda.

Grunnþarfir neytenda: Taka ekki miklum breytingum frá einum 

tíma til annars.

Aðstæður neytenda: Breytast ört. Samhliða samfélags- og 

tækniþróun. Samfélagsþróun. Því eru britingarmyndir þessara 

grunnþarfa ólíkar frá einum tíma til annars og frá einu samfélagi 

til annars. 



Hvað er í gangi hér?



Eða hér?



...?



Upptaka tækninýjunga
(technology adoption life cycle)
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Ferðalag tækninýjunga frá upphafi til almennrar og árangursríkrar upptöku
(Hype Cycle)
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Ferðalag tækninýjunga frá upphafi til almennrar og árangursríkrar upptöku



Grunnþarfir 
neytenda 



"Change is caused by lazy, greedy, frightened 
people looking for easier, more profitable, and 
safer ways to do things“. (Ian Morris)

Nýjungar ná fótfestu ef þær auka öryggi okkar, 
gera daglegt líf auðveldara eða gera okkur kleift
að bera meira úr býtum.

Grunnþarfir



Neytendur....

• sækjast eftir félagslegri stöðu og viðurkenningu annarra  á sínum „einstöku“ 
eiginleikum

• vilja gera betur en síðast

• vilja skemmtun og smá spennu í líf sitt

• vilja rækta félagsleg tengsl og eiga samskipti við aðra

• sækja í öryggi

• vilja skapa eitthvað nýtt

• vilja að komið sé fram við sig af heilindum og heiðarleika

• þrá frelsi

• vilja skilja heiminn

• vilja samfellu (lógík) í  samskipti sín

Grunnþarfir neytenda



Hvað er að gerast meðal neytenda?

Hvernig hafa framsækin fyrirtæki og 
stofnanir tvinnað saman grunnþarfir 
þeirra og síbreytilegar ytri aðstæður 
með nýjum áherslum í vörum og 
þjónustu?
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BEARD 

BAUBLES

Skeggskraut til styrktar góðu 
málefni.



NATIONAL 

GEOGRAPHIC 

Vænir gististaðir.



OSCAR 

INSURANCE

Viðskiptavinir verðlaunaðir 
fyrir hollan lífstíl.



PHILOSOPHY Vörumerki skuldbindur sig til 
að styrkja gott málefni.



BOTTO

BISTRO 

Veingastaður verðlaunar 
viðskiptavini sem gefa slæma 
dóma.



ASPIRATION Fjárfestingasjóður með 
samvisku!



KNORR Gamlar fjölskylduuppskriftir 
myndskreyttar.



FACEBOOK Asnalegum myndum flaggað. 



Hvað er að gerast í næsta 
nágrenni?

QORK



UBER Appið hvetur Lundúnabúa til að  
kynnast borginni sinni betur.



RECHO Notendur senda hljóðskilaboð 
sem virka aðeins á ákveðnum 
stöðum.



Más por Más Dagblað prentar helstu fréttir á 
handþurrkur.



Útvarpsauglýsingar sem 
bregðast við skipunum 
hlustenda.

XAPPMEDIA



BLUESMART Snjalltaska með Bluetooth. Þú
veist alltaf hvar hún er.



HACKVARD Vefsamfélag forritara hvetur þá
til að hittast.



LEXSHARES Hópfjármagnaðar málsóknir.



WEATHER 

UNDERGROUND

Gögn frá veðurstöðvum í eigu 
einkaaðila notuð til að spá fyrir 
um veður – hyperlocally.



MAKERBOT 3D prentaðir skrautmunir.



OPEN QPCR DNA greining heima í stofu.



BUYPARTISAN App sem veitir upplýsingar um 
framlög til stjórnmálaflokka.



Frí frá snjallsímanum.UNPLUGGED 

WEEKEND 



CITY OF 

GRENOBLE 

Umhverfisauglýsingar víkja.



Borgaðu fyrir efni á netinu með
Bitcoin hnappinum. 

COINBASE



Snjallhjól með alls kyns
skynjurum.

BAIDU



Snjallhringur sem fylgist með
tilfinningalegu ástandi.

MOODMETRIC



Takk fyrir


