Niðurstöður könnunar sem gerð var meðal þátttakenda í sýningunni
HANDVERK OG HÖNNUN Í RÁÐHÚSI REYKJAVÍKUR sem haldin
var dagana 1. til 5. nóvember 2012.
Könnunin var framkvæmd dagana 14. – 28. nóv. 2012.
Svörun var mjög góð eða 95% en alls svaraði 54 af 57 þátttakendum.

1)

Sýningin Handverk og hönnun í Ráðhúsi Reykjavíkur var nú haldin í áttunda
sinn. Hvernig fannst þér sýningin takast?

2)

Hver er ávinningur þinn af þátttöku í sýningunni Handverk og hönnun í

Ráðhúsi Reykjavíkur?

3)

Ég finn fyrir auknum áhuga/sölu á vörum mínum í kjölfar sýningarinnar í
Ráðhúsinu.

4)

HANDVERK OG HÖNNUN hefur kynnt sýninguna á ákveðinn hátt í undanfarin
ár, þ.e. með kynningarbæklingi sem dreift er í 85.000 eintökum með pósti.
Finnst þér koma til greina að breyta þessu?

5)

Ef já, hvað gæti komið í staðinn?
-

6)

Auglýsingar í fjölmiðlum.
Sleppa bæklingnum, taka bara póstkort framan á Moggann og eyða pening í útvarpsaugl
vikuna sem markaðurinn er og í strætóskýlaaugl í miðbæ RVK. Endilega breyta til.
gefa út "bækur" líkt og áður var gert. skilar sér til lengri tíma.
fara með kynningar inná hótel og þar sem ferðamenn eru á þessum tíma, ekki í staðinn
það voru samt mjög margir sem sögðust ekki fá bæklinginn þó svo þeir afþökkuðu ekki
fjölpóst
kemur til greina en þarf ekki að breyta

Mikil áhersla var lögð á að þátttakendur hefðu frumkvæði að því að kynna
sýninguna.
Hvað gerðir þú til að kynna þig og sýninguna?

7)

Hefur þú áhuga á að sækja aftur um að taka þátt?

8)

Þátttakendum hefur staðið til boða ýmis þjónusta í tengslum við sýninguna
(t.d. kort, pokar og myndataka).
Finnst þér að HANDVERK OG HÖNNUN eigi að bjóða upp á frekari slíka
þjónustu og þá hvaða?
-

-

9)

þið hafið staðið vel að þessu öllu og boðið góða þjónustu
nei, óþarfi að handverk og hönnun bjóði upp á slíkt.
Já. Sérstaklega kort og myndatöku.

Skúlaverðlaunin voru nú veitt í fimmta sinn. Finnst þér þau góð viðbót við
sýninguna?

12)

Varst þú með posa á sýningunni?

13)

Virðisaukaskattur

14)

Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri að lokum?

Sjá hér: http://www.handverkoghonnun.is/pages/islenska/radhusid/radhusid-2012/nov/14-spurn/

