
Blue Lagoon 2.0
Leiðin að nýjum
vef Bláa Lónsins



2.7 milljón userar 
á vefnum á ári

70% á mobile
30% desktop

50% bókana 
á mobile



Stafrænt teymi innanhúss í Bláa Lóninu. Góður
grunnur innanhúss af fólki með mikla þekkingu 
og sótt í kraftmikla verktaka til að vinna með
teyminu.

Balance milli innanhúss þekkingar og verktaka.



Style guide



Viðtöl við gesti og starfsfólk



SVÓT greining



Niðurstöður úr
SVÓT greiningu

• Ekki margar ógnanir

... eða svo héldum við





Aðgerðarlisti

• Nota skýrari myndir

• Ekki texta ofan á myndum

• Taka út hástafi

• Sýna betur vöruframboð - Hótel og
veitingastaði

• Hætta að nota hliðar scroll, lítið notað

• Meiri áhersla á mobile

• Birta navigation þegar scrollað er upp

• Header-ar með video

• Bæta contrast



Ákveðið að taka hverja einingu fyrir sig, 
greina, hanna, testa og setja live. Minor 
tweaks létu einingarnar passa saman.

Klára fyrst einingar sem eru notaðar
víða á vefnum svo áhrifin sjáist strax.

Byggt á góðum grunni. Contentful og React. 



Sækjum innblástur 
í náttúruna, lýsingu 
og byggingarstíl



Animation
“Tranquility”



Teiknuðum við samhliða upp
desktop og mobile, og allar 
skissur testaðar á síma.



„Út með
hástafi“



Laga contrast

The ratio 4.5:1 represents the minimum legibility (AA standard) on the web



Sýna vöruframboð betur



„Texti ofan á myndum ekki að virka“



Breytingar á navigation



Dark mode 
fyrir luxury

Light mode 
fyrir wellness



Vildum sveigjanleika í notkun á einingum





Sliderar/
hliðarscroll
lítið notað







Nýr footer



• Notuðum Figma til að hanna og prótótýpa
• Daglegir fundir í teyminu og vikulega með 

verktökum
• Hannað af mér ásamt Jónfrí og Co.
• Forritað af Aranja
• React vefur, nota Styled components og 

Next JS.
• CMS kerfi er Contentful
• Höldum utan um styleguide í Figma og 

kóða í Storybook
• Visual highlights klippt með Adobe Rush

Þetta tæknilega



Getum alltaf gert betur.
Hættum aldrei að uppfæra. 

Framundan
Sumarkort
Hótelbókunarvél
My Bluelagoon



Takk fyrir mig

asta.maria.sigmarsdottir@bluelagoon.is

Ef þið hafið spurningar ekki hika við að senda á mig línu


