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Hjemmeside link:
SWEETBOT HJEMMESIDEN
Logo:

Ikoner:

Typografi:
Lato google font i farverne hvid og sort.

Farver:
Primær:
-

#3D6BB4

Sekundær:
1/2

-

#749CD3
#DF9B67
#C9DB50
#B5B2B0

Hotbot farver:
Primær: #C9DB50
Sekundær: #2A1000

Informationsarkitektur:
Vi har valgt at holde informationsarkitekturen simpel og let tilgængelig. Dette ses fx med de få og
konkrete menu punkter og alt relevant indhold der henholdsvis linker til deres relative sider. Vi har
også gjort brug af generiske labels, som fx Hjem til forsiden, og så har vi lagt link i logo og holdt os til
de kendte opsætninger mht til navigation og opsætning.

Brugertest:
Vi lavede en brugertest hvor vi fik nogle venner til at se på vores Adobe XD prototype af vores side
(inden vi var blevet helt færdige) for at få input.
Har lagt XD filen op på GitHub da vi af årsage vi ikke forstår, ikke kunne finde ud af at linke den her
nu. Men her er et link til vores github repo med filen: Prototypen
Vi fik vores venner til at kigge på siden i 5 sekunder og så skrive til os hvad den handlede om.
Positive svar:
-

Webdesign
Internet shop af en art
Noget med design og internettet?
Design til hjemmesider
Webdesign, webudvikling og branding

Mindre positivt:
-

Firma hjemmeside
Advokat firma
Portfolio?

Diverse svar:
-

Fed side! 😊
Kan godt lide farverne, livlig side

Ud fra det kan vi konkludere at hjemmesiden generelt bliver identificeret korrekt og at brugerne
hurtigt får en forståelse for hvordan man navigere rundt. Vi tror at nogle af misforståelserne kan
være grundet de lidt kedelige placeholder billeder på forsiden, hvilket vi har rettet op på i det
endelige design. Vi har derfor også inkluderet links i vores slider og titler der har henblik på
hjemmesidens hoved elementer.
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