Netkönnun 3
Hönnunarmiðstöðvar
Íslands

Markmið: Kanna þekkingu og reynslu félagsmanna af vef og bloggi Hönnunarmiðstöðvar,
honnunarmidstod.is. og blog.icelanddesign.is. Leita skoðanna á því hvernig miðstöðin getur
hagrætt og aukið þjónustu um netið til að sinna sem best hagsmunum notenda.
Framkvæmd: 23. ágúst -17. September 2012
Þátttakendur: Könnunin var send á 1023 hönnuða og arkitekta sem eru í félögunum níu* sem
eiga Hönnunarmiðstöð Íslands.
Svarhlutfall: 160 eða um 16%

3

* Arkitektafélag Íslands, Félag húsgagna og innanhússarkitekta, Félag íslenskra landslagsarkitekta,
Félag vöru- og iðnhönnuða, Leirlistafélag Íslands, Fatahönnunarfélag Íslands, Textílfélagið, Félag íslenskra
gullsmiða og Félag íslenskra teiknara.
Framvinduskýrsla ársins 2010 | aðgerða- og fjárhagsáætlun ársins 2011 | honnunarmidstod.is

Hönnunarmiðstöð Íslands | sími 7712200 | Vonarstræti 4b | Pósthólf 590 | 121 Reykjavík | honnunarmidstod.is | blog.icelanddesign.is

Hönnunarmiðstöð Íslands | Vefur og blogg
1. Í hvaða hönnunarfélagi ert þú meðlimur?
Response

Response

Arkitektafélag Íslands

13.1%

21

Fatahönnunarfélag Íslands

11.9%

19

9.4%

15

Félag íslenskra gullsmiða

5.6%

9

Félag íslenskra landslagsarkitekta

12.5%

20

Félag íslenskra teiknara

19.4%

31

Félag vöru- og iðnhönnuða

12.5%

20

Leirlistafélag Íslands

5.6%

9

Textílfélagið

6.3%

10

Ekki í félagi

3.8%

6

answered question

160

skipped question

4

Percent

Félag húsgagna- og
innanhússarkitekta

síða 2/18
1 of 22

Count

2. Starfar þú við hönnun/arkitektúr?
Response

Response

Ég starfa sjálfstætt (freelance)

27.0%

43

Ég rek eigið hönnunarfyrirtæki

28.9%

46

9.4%

15

17.0%

27

8.2%

13

9.4%

15

answered question

159

skipped question

5

Response

Response

100 %.

59.5%

94

75 %

6.3%

10

50 %

13.9%

22

25 %

10.1%

16

0%

10.1%

16

answered question

158

skipped question

6

Percent

Ég er í starfi hjá smærra fyrirtæki
(2-6 starfsmenn)

Ég er í starfi hjá stærra fyrirtæki (6
eða fleiri starfsmenn)

Aðalstarf utan hönnunargeirans en
starfa að hönnun í frítíma

Ekki virk(ur) innan hönnunargeirans

Count

3. Hvert er starfshlutfall þitt sem hönnuður/arkitekt?
Percent

síða 3/18
2 of 22

Count

4. Hefur þú heimsótt heimasíðu Hönnunarmiðstöðvar, honnunarmidstod.is?
Response

Response

Já

95.0%

152

Nei

5.6%

9

answered question

160

skipped question

4

Response

Response

Vikulega eða oftar

13.8%

22

Einu sinni til þrisvar í mánuði

36.3%

58

Annan hvern mánuð

23.1%

37

Sjaldnar

22.5%

36

Aldrei

4.4%

7

answered question

160

skipped question

4

Percent

Count

5. Ef já, hversu oft heimsækir þú heimasíðuna að jafnaði?
Percent

síða 4/18
3 of 22

Count

6. Hvað skoðar þú helst á heimasíðu Hönnunarmiðstöðvar?

Fréttaveita | Fréttir úr heimi

hönnunar og arkitektúrs

Upplýsingar um íslenska hönnuði
og arkitekta

Upplýsingar um sýningaropnanir
Upplýsingar um

fyrirlestra/ráðstefnur

Upplýsingar um styrki og samninga
Upplýsingar um starfsemi
Hönnunarmiðstöðvar

Upplýsingar um HönnunarMars
Fyrirlestrar á vef

Hönnunarmiðstöðvar
Hönnunartengdir tenglar

Response

Yfirleitt

Stundum

Sjaldan

Aldrei

63.9% (94)

22.4% (33)

8.2% (12)

5.4% (8)

147

22.9% (33)

29.2% (42)

38.2% (55)

9.7% (14)

144

31.0% (44)

40.1% (57)

21.1% (30)

7.7% (11)

142

38.6% (56)

44.8% (65)

11.0% (16)

5.5% (8)

145

21.8% (31)

27.5% (39)

32.4% (46)

18.3% (26)

142

12.8% (18)

34.0% (48)

42.6% (60)

10.6% (15)

141

49.3% (73)

33.1% (49)

15.5% (23)

2.0% (3)

148

29.7% (43)

35.2% (51)

20.7% (30)

14.5% (21)

145

16.8% (24)

35.0% (50)

32.9% (47)

15.4% (22)

143

síða 5/18
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Count

answered question

154

skipped question

10

7. Hvað finnst þér vel gert á vef Hönnunarmiðstöðvar?
Vel gert

Fréttaveita | Fréttir úr heimi

hönnunar og arkitektúrs

Upplýsingar um íslenska hönnuði
og arkitekta

Upplýsingar um sýningaropnanir
Upplýsingar um

fyrirlestra/ráðstefnur

Upplýsingar um styrki og samninga
Upplýsingar um starfsemi
Hönnunarmiðstöðvar

Upplýsingar um HönnunarMars
Fyrirlestrar á vef

Hönnunarmiðstöðvar
Hönnunartengdir tenglar

Nokkuð
gott

Ekki

Ekki viss |

gott

svara

Hvorki né

nægilega

vil ekki

Response
Count

28.5% (41)

39.6% (57)

17.4% (25)

4.9% (7)

9.7% (14)

144

8.5% (12)

30.3% (43)

31.0% (44)

15.5% (22)

14.8% (21)

142

27.3% (39)

44.1% (63)

13.3% (19)

2.8% (4)

12.6% (18)

143

33.1% (47)

43.0% (61)

12.0% (17)

1.4% (2)

10.6% (15)

142

12.7% (18)

35.2% (50)

26.1% (37)

2.8% (4)

23.2% (33)

142

12.8% (18)

39.0% (55)

30.5% (43)

4.3% (6)

13.5% (19)

141

41.1% (58)

37.6% (53)

10.6% (15)

2.1% (3)

8.5% (12)

141

21.8% (31)

37.3% (53)

20.4% (29)

3.5% (5)

16.9% (24)

142

7.9% (11)

31.4% (44)

34.3% (48)

5.7% (8)

20.7% (29)

140

answered question

146

skipped question

18

síða 6/18
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8. Finnst þér efni og upplýsingar á heimasíðunni vera fullnægjandi?
Response

Response

Já

9.2%

14

Að mestu leyti

52.6%

80

Ekki alltaf

23.7%

36

Vil ekki svara / ekki viss

14.5%

22

Percent

Ef ekki, hvaða efni mætti bæta við?

Count

20

answered question

152

skipped question

12

9. Finnst þér vefur Hönnunarmiðstöðvar vera skýr og auðveldur í notkun?
Response

Response

Mjög auðveldur

15.9%

24

Nokkuð auðveldur

55.6%

84

Hvorki né

15.9%

24

Nokkuð erfiður

4.6%

7

Mjög erfiður

0.0%

0

Veit ekki / vil ekki svara

7.9%

12

answered question

151

skipped question

13

Percent

síða 7/18
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Count

10. Finnst þér mega betrumbæta eitthvað á vef Hönnunarmiðstöðvar?
Response
Count

31
answered question

31

skipped question

133

11. Hefur þú heimsótt blogg Hönnunarmiðstöðvar, blog.icelanddesign.is?
Response

Response

já

37.4%

55

Nei

62.6%

92

answered question

147

skipped question

17

Response

Response

Vikulega eða oftar

2.7%

3

Einu sinni til þrisvar í mánuði

10.8%

12

Annan hvern mánuð

18.9%

21

Sjaldnar

18.9%

21

Aldrei

48.6%

54

answered question

111

skipped question

53

Percent

Count

12. Ef já, hversu oft heimsækir þú bloggið að jafnaði?
Percent

síða 8/18
7 of 22

Count

13. Hvernig fréttir þú upphaflega af blogginu?
Response

Response

40.0%

44

Við lestur dagblaðs/tímarits

0.9%

1

Í gegnum tengils á annarri síðu

3.6%

4

Í gegnum leitarvél

1.8%

2

Í gegnum vini

6.4%

7

Í gegnum þessa könnun

19.1%

21

Man það ekki

10.0%

11

Annað

18.2%

20

answered question

110

skipped question

54

Percent

Í gegnum vef

Hönnunarmiðstöðvar

Count

14. Hvað skoðar þú helst á bloggi Hönnunarmiðstöðvar?

Bloggfærslur um hönnun og
arkitektúr

Upplýsingar um íslenska hönnuði
og arkitekta

Viðburðadagatal
Hönnunartengdir tenglar

Response

Alltaf

Stundum

Sjaldan

Aldrei

24.0% (24)

20.0% (20)

9.0% (9)

47.0% (47)

100

13.9% (14)

23.8% (24)

15.8% (16)

46.5% (47)

101

13.0% (13)

16.0% (16)

21.0% (21)

50.0% (50)

100

9.1% (9)

20.2% (20)

20.2% (20)

50.5% (50)

99

síða 9/18
8 of 22

Count

answered question

101

skipped question

63

15. Hvað finnst þér vel gert á bloggi Hönnunarmiðstöðvar?
Vel gert

Bloggfærslur um hönnun og

Nokkuð
gott

Ekki

Ekki viss |

gott

svara

Hvorki né

nægilega

Vil ekki

Response
Count

11.7% (12)

21.4% (22)

14.6% (15)

1.9% (2)

50.5% (52)

103

4.9% (5)

19.4% (20)

24.3% (25)

2.9% (3)

48.5% (50)

103

Viðburðadagatal

2.9% (3)

20.6% (21)

21.6% (22)

2.9% (3)

52.0% (53)

102

Hönnunartengdir tenglar

2.9% (3)

18.6% (19)

23.5% (24)

2.0% (2)

52.9% (54)

102

answered question

103

skipped question

61

arkitektúr

Upplýsingar um íslenska hönnuði
og arkitekta

16. Finnst þér blogg Hönnunarmiðstöðvar vera skýrt og auðvelt í notkun?
Response

Response

Mjög auðvelt

10.9%

12

Nokkuð auðvelt

25.5%

28

Hvorki né

14.5%

16

Nokkuð erfitt

0.9%

1

Mjög erfitt

0.9%

1

Veit ekki / vil ekki svara

47.3%

52

answered question

110

skipped question

54

Percent

síða 10/18
9 of 22

Count

17. Finnst þér mega betrumbæta eitthvað á bloggi Hönnunarmiðstöðvar?
Response
Count

24
answered question

24

skipped question

140

18. Fylgist þú grannt með samfélagsmiðlum Hönnunarmiðstöðvar?
Response

já

Stundum

Nei

3.5% (4)

6.1% (7)

90.4% (103)

114

Facebook

25.8% (34)

31.8% (42)

42.4% (56)

132

Pinterest

1.8% (2)

6.3% (7)

92.0% (103)

112

Vimeo

1.8% (2)

9.1% (10)

89.1% (98)

110

answered question

134

skipped question

30

Twitter

Count

19. Hversu líklegt er að þú myndir mæla með vefsvæðum Hönnunarmiðstöðvar við aðra?
Response

Response

Mjög líklegt

28.5%

39

Nokkuð líklegt

47.4%

65

Nokkuð ólíklegt

15.3%

21

Mjög ólíklegt

8.8%

12

answered question

137

skipped question

27

Percent

síða 11/18
10 of 22

Count

20. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri?
Response
Count

18
answered question

18

skipped question

146

Response

Response

Karl

32.7%

48

Kona

67.3%

99

answered question

147

skipped question

17

Response

Response

18-30

14.4%

21

31-45

37.0%

54

46-60

38.4%

56

61-y f i r

10.3%

15

answered question

146

skipped question

18

21. Kyn?
Percent

Count

22. Aldur?
Percent

síða 12/18
11 of 22

Count

23. Búseta?
Response

Response

Höfuðborgarsvæðið

85.6%

125

Landsbyggðin

9.6%

14

Erlendis

4.8%

7

answered question

146

skipped question

18

Percent

síða 13/18
12 of 22

Count

Page 1, Q8. Finnst þér efni og upplýsingar á heimasíðunni vera fullnægjandi?

1

mætti vera víðara - og betur í samræmi við félögin sem eru
Hönnunarmiðstöðin

Sep 17, 2012 11:19 PM

2

Hallar mjög á sum félög, s.s. landslagsarkitekta. Önnur fá mikla "umfjöllun og
pláss"

Sep 17, 2012 10:14 AM

3

Upplýsingar um hönnuði/arkitekta er ómarkviss og ekki í takt við félagaaðild

Sep 14, 2012 12:11 AM

4

Það mætti vera meira af samkeppnum og frettum erlendis fra, serstaklega af
islendingum sem eru ad vinna erlendis.

Sep 13, 2012 10:01 PM

5

Beinum "kontöktum" við skrifstofur félaga hönnunarmiðstöðvarinnar

Sep 13, 2012 8:17 PM

6

að vantar fullt af hönnuðum þarna inn

Sep 13, 2012 6:47 PM

7

efnið á ekki bara að vera vöruhönnun, fatahönnun og vöruhönnun,
fatahönnun

Sep 12, 2012 5:56 PM

8

Meiri upplýsingar mættu vera um hönnuði og hönnunarfyrirtæki

Sep 10, 2012 6:27 PM

9

Vantar upplýsingar um miklu fleiri hönnuði. Ég er búin að vera félagi í bæði
textílfélaginu og fatahönnunarfélaginu og hef reynt að koma upplýsingum inn
hjá ykkur án árangurs.

Sep 10, 2012 3:05 PM

10

Draumurinn væri að finna tengingu við ýmsa framleiðendur og
smíðaverkstæði af ýmsu tagi

Sep 10, 2012 10:29 AM

11

kynna betur Íslenska skartgripahönnuði og gullsmiði

Sep 8, 2012 6:33 PM

12

Umfjöllun um ísl. hönnuði og verk þeirra á Ísl. og á sem breiðustum
grundvelli.

Sep 8, 2012 12:35 PM

13

það þarf að gera hlut aritekta meira afgerandi, og áberandi almennt ekki
blanda honum of mikið almennt við aðrar greinar

Sep 8, 2012 12:20 PM

14

1. Vantar upplýsingar um hvernjir styrkja Hönnunarmiðstöð og hvað mikið. 2.
Vantar upplýsingar um hvernig ég sem hönnuður kemst inn á síðuna. 3.
Vantar upplýsingar um hvernig hægt er að koma vöru á framfæri. 4. Vantar
upplýsingar um hverjir velja inn á DesigMatch. 5. Vantar upplýsingar um
hverjir voru valdir til að koma fram á DesignMatch.

Sep 7, 2012 10:13 PM

15

Upplýsingar um hönnuði eru illa uppfærð, en það er auðvitað hönnuðunum
að kenna. Kannski er hægt að hvetja þá til þess.

Sep 7, 2012 5:08 PM

16

Ekki dómbær á það

Sep 7, 2012 4:07 PM

17

Er stundum hissa á umfjöllun fjölmiðla hérlendis um hönnun. Kannski væri
ráð að við sendum upplýsingar um hvað við sem hönnuðir erum að gera nýtt
og spennandi og síðan gæti Hönnunarmiðstöð komið því áleiðis til
fréttamiðla landsins - í von um að eitthvað af því vekti athygli og fengi
jákvæða umfjöllun.

Sep 7, 2012 4:05 PM

18

mér finnst vanta að maður geti skoðað allar smáauglýsingar, þeas allar sem
skrifaðar hafa verið en ekki bara þær sem sjást á forsíðu til hægri

Aug 31, 2012 3:26 PM

19

Þarf að skoða hann betur

Aug 24, 2012 8:50 AM

20

M

Aug 23, 2012 6:13 PM

síða 14/18
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Page 1, Q10. Finnst þér mega betrumbæta eitthvað á vef Hönnunarmiðstöðvar?

1

hef ekki kynnt mér hann nógu vel

Sep 18, 2012 9:09 PM

2

finnst ég týnast auðveldlega

Sep 18, 2012 7:14 AM

3

stundum of artí og verður þá leiðinlega sjálhverfur - gleymir að hann á að
vera miðlandi

Sep 17, 2012 11:19 PM

4

Aðgengi hönnuða að sína svæði. Að hægt sé að stækka myndir af verkum
hönnuða með því að klikka á myndina, eða setja músabendilinn yfir... Oft
sést ekki af hverju myndin er.

Sep 17, 2012 3:33 PM

5

Vantar sögulegt yfirlit um hönnun á Íslandi (eða tengil), upphaf og tilurð,
(sögu) hönnunarmiðstöðvar.

Sep 17, 2012 10:14 AM

6

Já - eruð oft of lengi með gamlar fréttir á forsíðu

Sep 17, 2012 10:14 AM

7

meiri upplýsingar um hönnuði

Sep 14, 2012 1:03 PM

8

Fleiri myndir af hlutum og gögnum í eigu safnsins

Sep 14, 2012 11:44 AM

9

Mer finnst ad thad megi uppfaera upplysingar um honnudi. T.d. er eins og
upplysingar um fatahonnudi hafi verid settar inn fyrir morgum arum og ad
thar seu upplysingar um honnudi sem eru ekki einusinni i Fatahonnunarfelagi
Islands. Getur hver sem er skrad sig sem honnud med hvada titil sem er a
vefsidu Honnunarmidstodvarinnar? Get ekki sed ad thad se neinn filter a
thad hverjir fai ad skra sig sem "honnud" undir flokknum "Islensk honnun".
Veit ekki hvort fyrirtaeki eins og "How do you like Iceland" eigi heima inn a
sidu aetladri islenskum fatahonnudum tharsem vefsida fyrirtaekisins virdist
adalega bjoda upp a bila til leigu, og fyrir utan thad tha myndi eg ekki kalla
thad ad prenta myndir a stuttermaboli "fatahonnun". Myndi vilja meiri
virdingu fyrir faginu en thad. Afsakid ad eg taki thetta tiltekna fyrirtaeki fyrir,
vard barad koma med daemi. Thad er nog af odrum
"fatahonnunarfyrirtaekjum" tharna a listanum ykkar sem eiga ekki heima thar.
Finnst lika ad thad megi skilgreina fatahonnudi og textilhonnudi i sitthvoru
lagi, ekki eru allir fatahonnudir einnig textilhonnudir og ekki eru allir
textilhonnudir lika fatahonnudir. Finnst almennt bara frekar leleg umfjollun
og upplysingar um fatahonnun og fatahonnudi a sidunni, jafnvel haegt ad
segja ad allt undir flokknum "islensk honnun" se frekar lelegt, an thess ad eg
hafi kannski alveg kynnt mer stoduna i hinum honnunarflokkunum, er bara
buin ad renna fljott i gegnum hina listana en thekki kannski ekki onnur
honnunarfog nog til ad daema tha honnudi sem eru nefndir thar. Annars er
sidan alveg fin! Fullt af upplysingum og ahugaverdu efni. Thetta er bara thad
sem mer finnst meiga betrumbaeta :) Takk fyrir!

Sep 14, 2012 11:10 AM

10

nei

Sep 14, 2012 8:30 AM

11

Það vaeri gott ef allt (fyrirlestrar, syningar, samkeppnir) tengt hverjum
hönnunargeira vaeri a svipuðum stad. T.d. eitthvað tengt vöruhonnun, eda
arkitekt vaeri undir einum linki, svo manneksjan missi ekki af einverju tengt
sinni hönnunargeira. Það er svolitið ruglingslegt ad vita hvad er aetlað
manni, og tímafrekt að þurfa að lesa yfir allt, bara til að finna eitthvadð tengt
sinu sviði.

Sep 13, 2012 10:01 PM

12

Almennar upplýsingar um hönnunarmiðstöð hver er hún hverjir eiga aðild að
henni og til hvers.

Sep 13, 2012 9:24 PM

13

Það mætti setja hlutina fram í sögulegu samhengi, þetta er orðið dálítið mikið
af efni þannig að ef maður fengi tímaás á hlutina þá fengi maður betra

Sep 13, 2012 8:17 PM
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samhengi á þetta allt saman. Nú t.d. vantar mig tengil um frétt sem kom í
sjónvarpinu um íslenska aðila sem ætluðu að fara að selja beint af
tískusýningum, að svona fréttir tengist beint inn í síðuna með viðeigandi
upplýsingum í tímaröð. Það væri rosalega þægilegt:-)
14

já já, alveg örugglega.

Sep 12, 2012 5:56 PM

15

Ef upplýsingar erum um einhverja hönnuði eða arkitekta þarf það að vera um
alla sem eru í þessum félögum.

Sep 10, 2012 3:05 PM

16

Já, flokka hann meir eftir tegundum hönnuða/hönnunar og draga upp
sérkenni hönnunar og ólíkra verka hönnuða, ekki endilega það sem er
vinsælast eða seljanlegast.

Sep 8, 2012 12:35 PM

17

Ein og að framan segir þarf að aðgerina arkitekúrinn meira og gera honum
hærra udir höfði

Sep 8, 2012 12:20 PM

18

Skýrar upplýsingar um starfsemi og rekstur Hönnunarmiðstöðvar.

Sep 7, 2012 10:13 PM

19

Letrið er allt, allt of smátt, einkum og sér í lagi í meginmáli. Vísanir í fréttir á
forsíðu eiga alltaf að vera linkar, alltsaman, myndin og textinn, ekki bara
fyrirsögnin og pínulitla örin.

Sep 7, 2012 4:19 PM

20

Gaman að heyra hvað Vef-hönnuðir og grafískir segja um það ... en það er
alltaf hægt að gera betur Þessi síða á að vera SÉRSTAKLEGA vel heppnuð
með tilliti til hönnunar :)

Sep 7, 2012 4:05 PM

21

Efni, eins og fréttir og umfjöllun mætti vera ýtarlegra en vefurinn er alltaf að
verða betri og betri, til hamingju með það:)

Sep 7, 2012 3:49 PM

22

Breyta litum og grafískri hönnun í vefumhverfi

Sep 7, 2012 3:45 PM

23

Augað veit ekkert hvert það á að horfa á forsíðu; má endurhugsa
framsetningu forsíðunnar.

Sep 7, 2012 3:44 PM

24

Það má alltaf gera gott aðeins betur, haldið áfram ykkar góða starfi

Sep 3, 2012 4:23 PM

25

Aðgreina betur milli fagsviða - meiri upplýsingar og starfsemi á sviði arkitekta

Aug 31, 2012 4:07 PM

26

mér finnst vanta að maður geti skoðað allar smáauglýsingar, þeas allar sem
skrifaðar hafa verið en ekki bara þær sem sjást á forsíðu til hægri. Mætti vera
sérstakur atvinnuauglýsingarlinkur (sbr dezeen.com) þar sem hægt væri að
senda inn auglýsingar um störf í hönnunargeiranum

Aug 31, 2012 3:26 PM

27

markmiðin með henni mjög óljós

Aug 31, 2012 3:25 PM

28

nokkuð gott eins og er

Aug 25, 2012 3:04 AM

29

það má alltaf bæta eitthvað

Aug 24, 2012 11:27 AM

30

Það má alltaf bæta ;) - Spurning hvort atvinnulífið hafi betri tengingu við
hönnuði beint - þeas umræður/community um td gildi hönnunar til að auka
verðmæti vöru/merkis - td

Aug 23, 2012 7:45 PM

31

Er til fyrirmyndar :)

Aug 23, 2012 7:30 PM
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1

ég þarf nú bara að kynna mér bloggið :)

Sep 17, 2012 9:08 PM

2

nota það ekkert í dag, en fer kanski að skoða það betur.

Sep 17, 2012 10:16 AM

3

Kynna það betur?

Sep 17, 2012 10:14 AM

4

nei spent ad kikja á þetta meira og fylgjast með

Sep 14, 2012 8:34 AM

5

Skoða ekki bloggið, finnst vefsíða -facebook og fréttabréf meira en nóg

Sep 14, 2012 12:14 AM

6

Hvar á maður að finna þetta blogg???

Sep 13, 2012 10:06 PM

7

?

Sep 13, 2012 8:18 PM

8

Efni um störf og afurðir Húsgagna og innanhússarkitekta. Það er fátt það á
síðunni. Á bloggi Hönnunarmiðstöðvar er ekki einu sinni stikkorð fyrir
húsgögn. Mörg ágæt húsgögn voru sýnd á Hönnunarmars en aðeins ein
færsla um húsgögn og með mynd er á blogginu - í henni eru svo tveir tenglar
á óviðkomandi auglýsingasíðu fyrir hótelrekstur höfundarins.

Sep 13, 2012 8:09 PM

9

nei nei

Sep 12, 2012 6:03 PM

10

hef ekki skoðað það og finnst einhvern veginn ekki hafa verið ástæða til að
kíkja þangað, þannig að það er kannski eitthvað að markaðssetningu eða
kynningu bloggsins, þar sem ég fylgist vel með að öðru leyti.

Sep 10, 2012 6:30 PM

11

Hef ekki hugmynd. Heyri fyrst um það hér.

Sep 7, 2012 10:16 PM

12

Gera vidburdardagatalid enn betra og notendavænna.

Sep 7, 2012 4:44 PM

13

Rétt eins og á "stóra" vefnum er letrið á blogginu of smátt. Það er ekki til
neins að sprengja upp stærðir á myndum bara af því það er til meira pláss en
stækka svo ekki letrið í hlutfalli við það. Það er 14px núna en það færi vel á
18px.

Sep 7, 2012 4:23 PM

14

mætti bæta við fleiri bloggurum

Sep 7, 2012 3:52 PM

15

Það krefst smá athugunar að finna bloggið á vef Hönnunarmiðstövar. Það
ætti að blasa sterkara við þar sem það gæti hæglega myndast áhugaverður
umræðuvettvangur (þó blogg með sínar athugasemdir geti svo sannarlega
orkað tvímælis eins og hefur sýnt sig í bloggheimum)

Sep 7, 2012 3:43 PM

16

Þarf að kanna bloggið.

Sep 6, 2012 10:09 AM

17

Aldrei heyrt um þetta blogg.

Sep 2, 2012 4:45 AM

18

mætti vera virkara

Aug 31, 2012 3:28 PM

19

tilgangurinn óljós

Aug 31, 2012 3:28 PM

20

Umfjöllun ekki alltaf nógu fagleg, stundum gott stundum bara slakt...frekar
yfirborðsleg klisjukennd umfjöllun...

Aug 28, 2012 7:04 PM

21

Kannski þarf að kynna þetta betur, vissi ekki af þessu

Aug 24, 2012 8:53 AM

22

hef ekki séð það :)

Aug 23, 2012 7:47 PM
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23

Mætti blogga um fleiri, mér finnst oft vera sömu aðilarnir sem fá umfjöllun.

Aug 23, 2012 6:45 PM

24

Miklu betra RSS

Aug 23, 2012 5:21 PM

síða 17/18
19 of 22

Page 2, Q20. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri?

1

Á sjálfsagt eftir að fara oftar inn eftir þetta. Mætti senda meil á áskrifendur
þegar kemur nýtt blogg og fréttir.

Sep 17, 2012 4:47 PM

2

Auglýsinga-sölu síður fyrir hönnuði

Sep 14, 2012 1:05 PM

3

Frekar flókin siða. Forsiðan er KAOS, alltof mikid ad gerast!

Sep 13, 2012 10:06 PM

4

Nei

Sep 13, 2012 8:18 PM

5

Mér finnst ekki ljóst í hverju þjónusta Hönnunarmiðstöðvar felst.

Sep 10, 2012 6:30 PM

6

kynna betur íslenska hönnuði

Sep 8, 2012 6:37 PM

7

sjá áður skrifað

Sep 8, 2012 12:24 PM

8

Mér þykir skrítið að hafa fatahönnun og textil saman, þar sem þetta eru tvö
ólík fagfélög.

Sep 7, 2012 5:10 PM

9

nei

Sep 7, 2012 3:54 PM

10

endilega skipta um liti...þessi fjólublái er mjög fráhrindandi

Sep 7, 2012 3:52 PM

11

Bloggið er mjög vel útfært og töluvert áhugaverðara og meira lifandi og
current en sjálf hönnuðarmiðstöðvarsíðan.

Sep 7, 2012 3:46 PM

12

Ef ætlunin er að virkja bloggið þá er mikilvægt að það verði ekki eins og
bloggið um arkitektúr á eyjunni. Það verður að pæla svolítið vel í því hvernig
það geti orðið gagnrýninn en uppbyggilegur umræðuvettvangur.

Sep 7, 2012 3:43 PM

13

Nokkuð líklegt ef aðilinn þekkti ekki til... vert að skoða...

Sep 3, 2012 12:46 PM

14

nei

Aug 31, 2012 5:22 PM

15

þarf að skýra betur hvað þið eruð að gera og hvaða markmiðum þið eigið að
ná

Aug 31, 2012 3:28 PM

16

Hef á tilfinningunni að það sé aðallega fjallað um góðkunningja
Hönnunarmiðstöðvar - klíkuna svokölluðu

Aug 28, 2012 7:04 PM

17

nei

Aug 23, 2012 7:47 PM

18

Frábært starf sem þið vinnið

Aug 23, 2012 6:49 PM

síða 18/18
22 of 22

