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Sýningar / Kynningar á árinu 2013 



Innanhúsmót í Odense. 

3000 gestir frá 
Norðurlöndum, Þýskalandi 
og nágrannalöndum. 

Samstarf við Úrval Útsýn 
um að selja ferðir á World 
Tölt 2014, fyrstur kemur 
fyrstur fær! 

 

 

World Tölt  



Svipmyndir frá World Tölt 





Sýning fyrir öll hestakyn 
heimsins. 

Yfir 210.000 gestir. 

Stendur í 9 daga.  

Haldin annað hvert ár. 

Equitana 



Þýska sambandið, IPZV byggði 
Íslandsþorp. 

Þar var Landsmót, Hrímnir, 
Topreiter, þýski reiðskólinn Saga, 
fleiri hestavöruverslanir sem 
seldu vörur fyrir 
Íslandshestamennsku. 

Uppákomur í íslensk/þýska 
þorpinu oft á dag. 



Landsmót kynnti íslenska 
hestinn og Íslands og fékk mikil 
viðbrögð.  

Allir bæklingar kláruðust á 
öðrum degi! 



Stór ókannaður markaður á 
Equitana.  

Ísland og íslenski hesturinn hlutu 
mikla athygli, mikið spurt út í 
land og þjóð og gríðarlegur 
áhugi á hestinum sjálfum. 





Tvímælalaust markaður sem 
sinna þarf betur. 

Ríkisstjórn Brasilíu sendi sína 
bestu kaffibarþjóna á Equitana, 
ásamt Mangalarga hestunum. 

Soldáninn af Oman var líka á 
svæðinu, með 
eyðimerkurhestana sína. 





 Sýningarbás með Hestatorginu. 

 Sérstakt íslenskt tjald, með Íslandsstofu og ýmsum 
íslenskum sölubásum. 

 Dræm aðsókn fyrstu dagana en tók aðeins við sér er 
líða tók á vikuna. 

 Íslenskur kór tróð upp í tjaldinu 2x á dag til að draga 
inn gesti. 

Heimsmeistaramót íslenska hestsins 
Berlín 2013 



 Miðasalan var formlega opnuð í Berlín, fór ágætlega 
af stað þrátt fyrir leiðinlegt netsamband á svæðinu. 

 Landsmóts-happdrætti, vinningar dregnir út daglega. 
Tæplega 4000 netföng söfnuðust í gegnum 
happdrættið. 

 



 Jólaleikur Landsmóts. 

 Umfjöllun í erlendum hestatímaritum á næstu vikum. 

 Netfangalisti LM – dýrmæt eign. 

 Landsmót á Facebook – um 7000 fylgjendur, fjölgar 
daglega.  

 Markaðssetning innanlands fer rólegar af stað en 
markaðsetning erlendis, Íslendingar rólegir í tíðinni. 

 World Tölt í febrúar 2014.  

Næstu skref 



Miðaverð til LM/BÍ 



Almennt miðaverð 


