NIÐURSTÖÐUR KÖNNUNAR SEM GERÐ VAR MEÐAL ÞÁTTTAKENDA Í SÝNINGUNNI
HANDVERK OG HÖNNUN Í RÁÐHÚSI REYKJAVÍKUR 29. OKT. TIL 1. NÓV. 2010
Svörun var mjög góð en alls svöruðu 58 af 61 þátttakanda.

1.

Sýningin Handverk og hönnun í Ráðhúsinu 2010 tókst mjög vel.
Hversu sammála ertu þessari fullyrðingu?
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2. Ef ert ósammála eða frekar ósammála fullyrðingunni hér að ofan, hvað fannst þér
gagnrýnivert?
Af þeim sem svöruðu könnuninni voru 96% frekar eða mjög sammála því að sýningin hafi
tekist vel en 2 % frekar ósammála því.
Með því að smella á hlekkinn hér að neðan getur þú séð hvaða athugasemdir bárust.
http://www.handverkoghonnun.is/pages/islenska/radhusid/radhusid-2010/konnun/spurn2/

3. HANDVERK OG HÖNNUN hefur kynnt sýninguna á ákveðinn hátt í fimm ár.
Auglýsingabæklingi hefur verið dreift í 85.000 eintökum með pósti.
Finnst þér koma til greina að breyta þessu?

3%
22%

Já
Nei
Hef ekki skoðun

75%

4. Ef já, hvað finnst þér koma til greina?
- Auglýsingar í blöðum og útvarpi
- Núverandi form virkar vel en það má alltaf skoða breytingar
5. Þetta árið stóð sýningin í fjóra daga og tvær klukkustundir á fimmtudeginum.
Fannst þér það hæfilegur tími?
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6. Sýningin verður haldin dagana 3. til 7. nóv. 2011.
Hvernig líst þér á eftirfarandi opnunartíma?
Fimmtudagur 15 - 19
Föstudagur 10 - 19
Laugardagur 10 - 18
Sunnudagur 10 - 18
Mánudagur 10 - 19
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7. Hvernig var salan samanborið við fyrri ár?
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8. Hvað finnst þér hæfilegt að HANDVERK OG HÖNNUN standi oft fyrir svona sýningu?
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9. Hefur þú áhuga á að sækja aftur um að taka þátt?
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10. Þátttakendum hefur staðið til boða ýmis þjónusta í tengslum við sýninguna.
Finnst þér að HANDVERK OG HÖNNUN eigi að bjóða upp á frekari slíka þjónustu?
(Ath. hér var hægt að velja einn eða fleiri valmöguleika)
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Sem dæmi um annað sem var nefnt: posaleiga, stólar og borð.

11. Finnst þér eftirsóknarvert að hafa ákveðið þema tengt sýningunni á hverju ári?
Dæmi um þemu gæti verið sjálfbærni, endurnýting, tækni...
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12. Skúlaverðlaunin hafa verið afhent undanfarin þrjú ár. Finnst þér þau góð viðbót við
sýninguna?
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13. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri varðandi Skúlaverðlaunin?
Með því að smella á hlekkinn hér að neðan getur þú séð hverju þátttakendur vildu koma á
framfæri.
http://www.handverkoghonnun.is/pages/islenska/radhusid/radhusid-2010/konnun/spurn13/

14. Finnst þér að það ætti að veita verðlaun / viðurkenningu fyrir það sýningarpláss
sem er flottast / best útfært á sýningunni?
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15. Hefðir þú áhuga á að HANDVERK OG HÖNNUN skipulegði sameiginlegan kvöldverð
á veitingahúsi fyrir þátttakendur á sýningartímanum? T.d. á föstudagskvöldinu á
næsta ári?
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16. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri að lokum?
36 af þeim 58 sem svöruðu könnuninni vildu koma einhverju á framfæri. Með því að
smella á hlekkinn hér að neðan getur þú séð hverju þátttakendur vildu koma á framfæri.
http://www.handverkoghonnun.is/pages/islenska/radhusid/radhusid2010/konnun/spurn-16/

