
VIÐURKENNT REYKJANES UNESCO 
GLOBAL GEOPARK FYRIRTÆKI

Vörumerkið Reykjanes UNESCO Global 
Geopark skiptir máli fyrir ferðaþjónustuna 
innan sveitarfélagamarka Grindavíkur-
bæjar, Reykjanesbæjar, Sandgerðisbæjar, 
Sveitarfélagsins Garðs og Sveitarfélag-
sins Voga. Í sameiningu geta fyrirtæki á 
svæðinu gert vörumerkið enn verðmætara 
um leið og styrkt ímynd sína.

MERKI REYKJANES UNESCO GLOBAL GEOPARK
Fyrirtæki innan marka geoparka um allan heim hafa tækifæri til þess að nota merki
þeirra til þess að kynna sig. Fyrirtæki sem skrifa undir samning við Reykjanes
UNESCO Global Geopark fá heimild til þess að nota sérhannað merki Reykjanes
Geopark enda felast í undirskriftinni áherslur til næstu ára. Samningurinn byggir
 á leiðbeiningum fyrir notkun merkis EGN (European Geoparks Network) auk þess 
sem reglurnar hafa verið sniðnar að aðstæðum á Reykjanesi. Þar er kveðið á um þau 
skilyrði sem fyrirtæki þurfa að uppfylla til þess að nota vörumerkið. 

ÁVINNINGUR Í NOTKUN MERKIS
Ávinningur fyrirtækja af samstarfi við Reykjanes Geopark er nokkur. Þannig hafa 
fyrirtæki möguleika á að nota samstarfsmerkið (Proud Partner of Reykjanes
UNESCO Global Geopark) auk þess að hafa aðgang að kynningar- og fræðsluefni 
Reykjanes Geopark. Mikilvægast er þó að virk þátttaka fyrirtækja stuðlar að því 
að viðhalda UNESCO tengingu við svæðið á komandi árum. 
Reykjanes Geopark mun kynna samstarfsfyrirtækið á sama hátt og fyrirtækið mun
kynna Reykjanes Geopark. Um leið og fyrirtæki á svæðinu sameinast um að nota 
merki Reykjanes UNESCO Global Geopark sem upprunamerkingu, styrkjum við 
ferðaþjónustu og framleiðslu á Reykjanesskaga.

KOSTNAÐUR
Samstarf við Reykjanes Geopark um notkun vörumerkisins 
er fyrirtækjum að kostnaðarlausu.

reykjanesgeopark.is
info@reykjanesgeopark.is



CERTIFIED REYKJANES UNESCO 
GLOBAL GEOPARK PARTNER

The logo Reykjanes UNESCO Global 
Geopark plays a role regarding tourism 
within the area of Grindavík, Reykjanes-
bær, Sandgerði, Garður and Vogar.  
The companies in this area can with a  
mutual cooperation make the logo even 
more valuable and at the same time 
strengthen their image.

LOGO OF REYKJANES UNESCO GLOBAL GEOPARK
Companies within geoparks around the world have the opportunity to use the logo for 
 their own promotion. Companies that sign an agreement with Reykjanes UNESCO
Global Geopark are permitted to use the customised logo for Reykjanes Geopark
and in following years undergo a certain commitments. The agreement is based on
instructions how to use the logo ENG (European Geoparks Network) and have been
assimilated to the Reykjanes environment. In the agreement all requirements can be
found that a company must fulfil, in order to be permitted to use the logo.

BENEFITS OF USING THE LOGO
A company’s benefit in cooperation with Reykjanes Geopark is substantial. 
The company has an opportunity to use the cooperation logo of Proud Partner of 
Reykjanes UNESCO Global Geopark as well as being able to use the promotional 
and educational material of Reykjanes Geopark. But the most important thing is the
companies active involvement in the integration of UNESCO in the area in years 
to come. Reykjanes Geopark will promote their collaborators in the same way as the
company will promote Reykjanes Geopark. As soon as local companies will unite
in using the Reykjanes UNESCO Global Geopark logo as their logo of origin, we
strengthen tourism and production in the area of Reykjanes.

EXPENSES
The cooperation with Reykjanes Geopark 
in using the logo is free of charge.

reykjanesgeopark.is
info@reykjanesgeopark.is


