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ÁHERSLUVERKEFNI SSNE 2020

Heiti verkefnisins

Aukið verðmæti sjávarfangs – Markaðssókn Primex I

Markmið

Að vinna að þróun og markaðssetningu verðmætari neytendavara sem
innihalda lífvirka efnið kítósan og skapa tvö sumarstörf sumarið 2020
Primex ehf er sjávarlíftæknifyrirtæki sem framleiðir kítósan trefjaefni úr
rækjuskel. Frá árinu 1999 hefur Primex unnið að því að breyta hráefni
sem áður var úrgangur í verðmætar afurðir sem bæta lífsgæði manna og
dýra. Jákvæð hleðsla kítósans gefur því einstaka lífvirka eiginleika. Primex
hefur framleitt og selt kítósan sem hráefni til útflutnings en stefnir nú á
frekari verðmætasköpun með þróun og sölu neytendavara sem innihalda
náttúrulegt kítósan eins og fæðubótarefni, vörur fyrir umhirðu húðar og
sárameðhöndlun. Vörur fullunnar á markað munu auka veltu
fyrirtækisins til langtíma sem gefur möguleika á að fjölga stöðugildum á
þessu sviði, auk þess að auka sjálfbærni og efla atvinnuþróun á Íslandi.
Kostir kítósans eru margvíslegir og nýjar rannsóknir efla þekkingu Primex
á gífurlegum möguleikum efnisins. Þess vegna er stefna fyrirtækisins að
efla sína starfsemi til þróunar og markaðssetningar á neytendavörum
sem innihalda kítósan í þágu lýðheilsu.
Verkefnið mun skiptast í tvo verkþætti og þarfnast ráðningu tveggja
sumarnema:
1) Þróun nýrrar fæðubótarefnablöndu og virkni hennar metin
ásamt öflun gagna til að styðja við markaðssetningu; 2
2) ) Undirbúningsvinna fyrir markaðssókn hérlendis sem og erlendis
fyrir núverandi ChitoCare græðandi vörur og húðvörur.

Stutt verkefnalýsing
(mikilvægt er að verk- og
kostnaðaráætlanir séu
gerðar fyrir öll verkefni)

Framkvæmdaaðili
Samstarfsaðilar
Tengsl við
sóknaráætlun

Tengsl við heimsmarkmið Sameinuðu
þjóðanna

Þessi markvissa vöruþróunar- og markaðssóknaráætlun er mikilvægur
þáttur til verðmætaaukningar, fullnýtingar og nýsköpunar almennt.
Einnig til atvinnuþróunar, auðlindanýtingar og samkeppnishæfni í
þessum landshluta. Þetta mun auka sjálfbærni og vitund íbúa og
neytenda um umhverfi og neyslu.
Primex ehf.
Tveir sumarnemar ásamt rannsókna- og ráðgjafaþjónustu
Verkefnið mun stuðla að nýskapandi atvinnulífi í sjálfbærum landshluta
og jákvæðri byggðaþróun í takt við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna
um sjálfbæra þróun og mun auka samkeppnishæfni Norðurlands Eystra
(NE) og landsins alls. Notkun kítósans í vöruþróun og vörukynningar hjá
Primex mun leiða til aukinnar vitundar íbúa og neytenda um sjálfbærni,
umhverfi og neyslu. Verkefnið mun auka hlutdeild skapandi greina í veltu
atvinnulífs með opinberum stuðningi til rannsókna, þróunar og
nýsköpunar í NE.
Stefna Primex er nýsköpun í þágu heilsu og vellíðunar manna og dýra,
þróun umhverfisvænna neytendavara sem leiða til betra lífs og
lífsskilyrða. Einnig að stuðla að jákvæðri byggðaþróun og sjálfbærri
þróun. Hagnýting kunnáttu ungmenna í NE í þágu vöruþróunar og
markaðssetningar á íslenskum vörum með því að skapa sumarstörf sem
munu leiða til heilsársstarfa.
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Árangursmælikvarðar

Lokafurð
(hver verður lokaafurð
verkefnisins, hver verður
ávinningur samfélagsins?)

Upphaf og lok
verkefnis
Heildarkostnaður

-Aukin sala fæðubótarefna, græðandi vara og snyrtivara okkar hérlendis
- 2-3 nýjar ChitoCare vörur á innlendan markað
- 1-2 nýjar fæðubótarefnavörur
- Upphaf á dreifingu ChitoCare vara til Bandaríkjanna og Evrópu
- Ný framtíðarstörf
- Nýjar náttúrulegar ChitoCare vörur, græðandi- og húðvörur
- Ný, náttúruleg og trefjarík fæðubótarefnablanda til bættrar heilsu
- Gagnaöflun og nýtt markaðsefni fyrir vörur Primex
- Markaðssókn ýmissa ChitoCare vara undirbúin og farin af stað
Ávinningur fyrir:
-Primex: aukin þekking, velta og verðmætaaukning kítósans sem hráefni;
aukið vöruúrval og góð markaðssókn tryggja betri stöðu Primex á
heimsmörkuðum.
-Sjávarútveginn: atvinnusköpun, frekari rannsóknir og nýsköpun ásamt
verðmætaaukningu sjávarafurða; aukin nýting auðlinda og sjálfbærni.
-Norðurland Eystra: stuðlar að jákvæðri byggðaþróun og
samkeppnishæfum valkosti fyrir ungt fólk, bæði hvað varðar atvinnu og
búsetu.
-Íslenskt samfélag: svarar þörf fyrir sérþekkingu/hæfni og þróun
atvinnumála, sérframleiðslu náttúrulegra vara til að auka tekjur
fyrirtækja sem munu þjónusta og tengjast starfsemi Primex.
-Umhverfið: eykur nýtingu úrgangs og verðmætasköpun fyrir landið;
notkun náttúrulegra efna í stað óæskilegra efna í snyrtivörum.
-Landið: ímynd Íslands með náttúrulegum vörum er jákvæð á erlendum
mörkuðum; þessi verðmætasköpun, vöruþróun og aukin þekking styrkir
samkeppnishæfni landsins.
01.05.2020 – 30.04.2021 (12 mánaðartímabil)
17.500.000 kr.

(pr. ár á verkefnatíma)

Framlag úr
sóknaráætlun

1.500.000 kr.

(árið 2020 og á hverju ári
eftir það, ef við á)

Mótframlag
(ef við á)

Tengsl við aðrar
opinberar áætlanir
(ef við á)

Sótt var þann 27.04.20 um 790.000 kr styrk hjá ráðuneyti Sjávarútvegsog landbúnaðarráðherra fyrir hluta af verkefninu, til að niðurgreiða laun
tveggja sumarnema (áætlaður kostnaður alls 2,1 M ISK)

Nánar um nálgun í verkefninu: Sem fæðubótarefni er kítósan vel til þess fallið að stjórna þyngd og
kólesteróli. Kítósan hefur góð áhrif á þarmaflóru og meltingu auk þess að geta stuðlað að meiri
andoxunarvirkni og minna oxunarálagi í líkamanum sem bæði hafa áhrif gegn öldrun. Frekari
rannsóknir á virkni kítósans og samvirkni með öðrum náttúrulegum næringarefnum er nauðsynlegur
þáttur í þróun á vörum Primex. Fyrsti hluti þessa verkefnis mun framkvæma virknirannsóknir á nýrri
kítósan vöru og styðjast við markaðskannanir til að afla gagna og auðvelda markaðssetningu
(Verkþáttur - VÞ1).
Í húð- og snyrtivörum er kítósan notað fyrir sína filmumyndandi, verndandi og rakamyndandi eiginleika,
en kítósan eflir einnig náttúruleg viðgerðarferli húðarinnar. Þessi eiginleiki er mikilvægur og ber að
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rannsaka en frekar til að meta hvernig samvirkni með öðrum náttúrulegum efnum getur aukið
möguleika kítósans í frekari vöruþróun. Annar hluti þessa verkefnis mun þróa nýjar ChitoCare vörur
ásamt því að framkvæma virknirannsóknir á völdum ChitoCare vörum til að afla gagna og auðvelda
markaðssetningu (VÞ2, 2.4).
Þriðji mikilvægur þáttur fyrir velgengni fyrirtækisins og verðmætaaukningu sjávarútvegsgreinarinnar
er markaðssókn hérlendis sem erlendis. Nauðsynlegt er að kanna nýjar leiðir og þekkja betur kröfur
og þarfir mismunandi markaða. Þessi hluti mun einblína á undirbúning fyrir frekari markaðssókn
ChitoCare vara hérlendis sem erlendis. Fyrrnefndur sumarnemi mun sinna markaðsstörfum og
kynningarstarfsemi hérlendis í sumar en einnig mun sumarstarfsmaður sem er nemi í
iðnaðarverkfræði og stjórnun aðstoða við markaðssetningu á erlendum grunni. Slíkur undirbúningur
er lykillinn að árangri og velsæld (VÞ2, 2.1-2.3).
Markmiðið er að koma eftirfarandi vörum í dreifingu á erlendum mörkuðum:

Verk- og kostnaðaráætlanir
Verkþáttur 1 – Þróun og markaðssetning mismunandi fæðubótarefna
Markmið: að þróa mismunandi fæðubótarefni sem innihalda kítósan ásamt öðrum mikilvægum
næringarefnum fyrir tiltekna markaðshópa, meta virkni og undirbúa markaðsherferð og -efni.
1.1-Fæðubótarefni fyrir Hár Húð & Neglur (HSN LipoSan) – Öflun gagna fyrir markaðsmál Mán. 1-12
Primex hefur verið að þróa nýja fæðubótarvöru sem mun styðja við heilsu hárs, húðar og nagla.
Markaðsupplýsingar miðast nú að núverandi þekkingu innihaldsefnanna eins og sér út frá birtum
heimildum, en fyrirhugað er að gera athugun meðal fólks til að meta ánægju og vellíðan á vörunni
ásamt virkni hennar. Þessi könnun mun styðjast við sambærilegar birtar rannsóknir til að fá
áreiðanlegar niðurstöður. Einnig að hefja kynningarherferð með aðstoð sumarnema. Síðan munu
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frekari rannsóknir fara fram í samvinnu við fyrirtæki sem sérhæfir sig í klínískum rannsóknum til að
meta breytingar, m.a. á húð.
Afrakstur: a.m.k. 1 ný fæðubótarefnablanda komin á innlendan markað; niðurstöður um athugun á
virkni í a.m.k. 30 einstaklingum; myndrænt efni og upplýsingar fyrir kynningarefni.
Kostnaður:

Verkþáttur 2 – Markaðssókn fyrir ChitoCare og þróun nýrra vara
Markmið: Að greina tækifærin og meta bestu leiðir til markaðssóknar á ChitoCare vörum. Einnig að
þróa nýjar vörur og meta virkni ChitoCare vara með völdum aðferðum.
2.1-Markaðssókn hérlendis
Mán. 1-6
Primex hefur síðan 2017 þróað ChitoCare Beauty snyrtivörulínu sem inniheldur nú fimm vörur. Fleiri
vörur eru í þróun. Tímabært er að efla sölu hérlendis og átak er fyrirhugað í sumar með aðstoð
sumarnema. Farið verður víða í kynningarferðir og vörukannanir gerðar meðal notenda. Þessi herferð
mun hjálpa við upplýsingaöflun sem mun nýtast í mismunandi markaðssetningaraðferðum
fyrirtækisins.
Afrakstur: Niðurstöður um athugun á nokkrum einstaklingum; myndrænt efni og upplýsingar fyrir
kynningarefni; nýtt kynningarefni útbúið.
Kostnaður:

2.2-Markaðssókn erlendis
Mán. 1-12
Tímabært er að efla sölu erlendis af ChitoCare Beauty snyrtivörulínunni og undirbúningsvinnan er
fyrirhuguð í sumar með aðstoð sumarnema. MS nemi í iðnaðarverkfræði mun aðstoða við að kanna
markaði (m.a. USA) og taka mið af þeim lögum og reglum sem gilda þar auk þess að taka tillit til
mismunandi menningarheima á hverjum stað. Einnig að undirbúa vörulýsingar og grunnupplýsingar
sem þarf til að aðlaga ChitoCare vörurnar að USA markaðinum. Einnig verður ESB söluherferð undirbúin
og hrint af stað ásamt markvissri söluáætlun á ChitoCare vörum í Evrópu. Í kjölfar fenginnar reynslu er
fyrirhugað að nýta þessa vinnu og þróun aðferða til að skoða möguleika í Asíu.
Afrakstur: Vörulýsingar og gæðaskjöl aðlöguð fyrir USA markaðinn; USA og ESB kynningarherferð
undirbúin; nýtt kynningarefni útbúið.
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Kostnaður:

2.3-Markaðssókn ChitoCare Medical lækningatækja í USA
Mán. 1-6
Primex hefur markaðssett ChitoCare gel og sprey sem lækningatæki á Íslandi og stefnir til skráningar
hjá FDA (510K) í USA. MS nemi í iðnaðarverkfræði mun undirbúa vörulýsingar og grunnupplýsingar sem
þarf til að aðlaga ChitoCare vörurnar fyrir 510K skráninguna.
Afrakstur: Vörulýsingar og gæðaskjöl aðlöguð fyrir USA markaðinn.
Kostnaður:

2.4- ChitoCare Beauty vöruþróun og virknirannsóknir
Mán. 1-12
Primex heldur áfram í þróun á ChitoCare Beauty vörulínunni og mun einbeita sér að vali náttúrulegra
efna, helst af íslenskum uppruna, til að auka virkni kítósans. Stefnt er að koma með nokkrar nýjar og
spennandi húðvörur á markað á næstu 12 mánuðum. Til að auka sölumöguleika á sínum ChitoCare
Beauty vörum mun Primex einnig fara í nokkrar rannsóknir, ex vivo og in vivo, í samstarfi við fyrirtæki
sem sérhæfa sig í húðrannsóknum. Einnig verður skoðaður möguleiki við athuganir á notendum
hérlendis til að afla frekari gagna á nokkrum vörum til heilsubótar, t.d. á elliheimilum.
Afrakstur: a.m.k. 2 nýjar vörur komnar á innlendan markað; niðurstöður rannsókna og kannana fyrir
gerð markaðsefna.
Kostnaður:

