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Upphafið 

• Arnar Grant og Ívar Guðmundsson höfðu samband við stjórnendur 
Vífilfells sumarið 2006 með hugmyndir að samstarfi um þróun drykkja.

• Tækifærisgreining var gerð á drykkjarvörumarkaði í tengslum við 
næringardrykki fyrir íþróttafólk. 

• Niðurstaðan var að þróa próteindrykki sem voru .... 

• ...með íslensku vörumerki

• ...byggðir á íslensku hugviti 

• ...sem mest úr íslensku hráefni 

• Þróunarhópur var settur á laggirnar skipaður sérfræðingum 
fyrirtækisins ásamt mjólkurverkfræðingi. 



Markmið 

• Hanna íslenska próteindrykki sem uppfylltu þarfir vaxandi hóps 
íþróttamanna og almennings sem velur hreyfingu og hollt mataræði sem 
lífsstíl.

• Drykki sem hentuðu fyrir þá sem vilja ná hámarks árangri í íþróttum en 
einnig fyrir almenna leikmenn sem stunda reglulega hreyfingu.  

• Forðast var að gera drykkina of flókna eða öfgafulla hvað innihald varðaði, 
heldur áttu þeir að höfða til beggja hópanna, öfugt við þá innfluttu drykki 
sem einkum var beint til afreksíþróttamanna.   

• Leitast var við að þróa drykki sem innihéldu æskilegt magn próteins, fitu 
og kolvetna en væru einnig bragðgóðir.



Þróun innihalds 

Okkur langaði til að hafa drykkinn sem mest úr innlendu hráefni.

• Lítið mál var að ná í vatnið hér á landi

• Örlítið meira mál að ná í mjólkina en gekk þó upp

• Svo þurfti prótein og bragðefni

• Fyrst í stað voru gerðar prufur með mysupróteinþykkni sem 
framleitt var norður í landi úr afgangs mysu. 

• Þær gengu vel, en svo var lokað fyrir frekari aðgang að því 
hráefni. 

• Fundum frábæran samstarfsaðila,  sem hefur útvegað okkur 
prótein framar vonum, sér í lagi hvað bragðgæði snertir.

• Engin íslensk bragðefni eru til, sem henta í iðnað sem þennan.  Var því 
sjálfgefið að leita erlendis að þeim efnum. 

• Í HÁMARKI er mjólkursykurinn klofinn með  efnahvata. Niðurstaðan er 
sætara grunnbragð. Til viðbótar var svo ákveðið að sæta drykkinn með 
ávaxtasykri (fruktósa).



Nánar um þróun innihalds 

• Marga tæknilegar hindranir urðun á veginum og án þess að segja of 
mikið, þá kom tímabil í þróunarferlinu þar sem innihaldið...

• skipti litum

• hljóp í kekki

• harðneitaði að fara í gegnum gerilsneyðingartækin

• innihaldið breyttist í seiga skopparabolta 

• og margt fleira skemmtilegt 

• Okkur tókst að yfirstíga öll þessi vandamál og draga af þeim lærdóm sem 
í dag má kalla framleiðsluleyndarmál eða sérþekkingu. 



Markaðssetning 

• Samhliða þróun innihalds og framleiðslu átti sér stað markaðsleg 
vöruþróun, þ.e. vörumerki, umbúðir og kynningarstefna.   

• Valin var sú leið að leggja áherslu á léttleika og húmor í markaðssetningu 
til að byggja upp vörumerki með glaðlega ímynd. 

• Markmiðið var að gera HÁMARK að daglegri neysluvöru fyrir breiðan hóp 
neytenda.



Útkoman 



Útkoman 

• HÁMARK kom á markað í lok árs 2008. Til að byrja með var eingöngu í 
boði ein tegund, þ.e. súkkulaðibragð. Undir lok árs 2009 bættust svo við 
jarðarberja og vanilla HÁMARK og síðast bláberja HÁMARK sem kom á 
markað í september 2011.  

• Helstu eiginleikar HÁMARKS eru:  

• Hentugar umbúðir í hæfilegu magni.  

• G-vara með 5 mánaða geymsluþol. 

• Próteinríkir - 25 gr prótein í fernu. 

• Fitulitlir – minna en 1% fita.  

• Úr íslenskri mjólk

• Getur hentað fólki með mjólkusykuróþol. 



Árangurinn  
• Í árslok 2008 þegar HÁMARK var kynnt til sögunnar voru aðeins innfluttir 

próteindrykkir á markaðnum og voru slíkir drykkir nær eingöngu notaðir af 
þeim sem stunduðu líkamsrækt og ýmsar íþróttir.

• Íslenskir neytendur hafa tekið vel á móti HÁMARKINU og frá að því að það 
kom á markað hefur stærð markaðarins í lítrum talið tífaldast og 
áttfaldast í veltu og er enn í vexti.

Magn seldra próteindrykkja  
á matvörumarkaði í lítrum



Hundrað kílómetrar á Hámarki
Reynslusaga



Hundrað kílómetrar á Hámarki
Reynslusaga



Hundrað kílómetrar á Hámarki + Coke
Reynslusaga



Hundrað kílómetrar á Hámarki
Reynslusaga

Takk fyrir


