A Lakberendezők Országos Szövetsége kérdőíves felmérést végzett tagsága körében. A kérdőív
eredményeit a LOSZ Akadémia szervezési munkái során figyelembe vesszük, a programot ennek
megfelelően igyekszünk kialakítani.
A kérdőív összesített eredménye szerint a válaszadók jelentős része a délelőtti órákban, 3 óra időtartamban
tudna részt venni az Akadémia előadásain. Az előadások díja LOSZ tagoknak 3.000,- Ft / alkalom. Az
előadások – az igényeknek megfelelően – elméleti és gyakorlati tudást egyaránt tartalmaznak. A LOSZ
Akadémia elvégzőinek többsége szívesen részt venne Az Év Lakberendezője pályázaton.
Témák népszerűségi sorrendben, zárójelben a szavazatok száma (46 szavazatból):
- Kortárs design (39)
- Enteriőrfotózási alapok (38)
- Környezettudatos tervezés: megújuló energiaforrások és azok hasznosítása. Alacsony
energiafelhasználású és passzív házak és ezek fűtési-hűtési rendszerei a lakberendezői tervezés
szempontjából (36)
- Épületgépészet – gépészeti buktatók, szellőzés és fűtéstechnika (35)
- Szárazépítés új anyagai, specialitásai, melyik anyag mire használható, tervezési szempontok (35)
- Üveg használata a lakberendezésben, technikák léteznek, tervezési szempontok (34)
- Világítástechnika – Lux, Lumen, Watt? LED technológia specialitásai, újdonságok tervezési szempontok
(33)
- On-line marketing és social média. Mit tegyünk és mit ne a közösségi felületeken? (31)
- Hidegburkolatok: nagy méretű lapok, azok szállítása, lerakása, segédanyagok, egyéb technikai tudnivalók.
(31)
- A melegburkolatokról mindent – mit, hova és hogyan? (31)
- Épületautomatika avagy okos ház és azon belül minden, ami a lakberendezőket illeti (30)
- Egyedi tapéták specialitásai, grafika szerkesztése, raszterek, felrakási módok (30)
- Új tudnivalók a lakástextilekről (29)
- Mit kell tudnunk a „co-working” irodáról? (29)
- Jogszabályi háttér - új építési szabályozások, melyek a lakberendezőkre is vonatkoz(hat)nak (28)
- Szolgáltató terek, vendéglátó egységek stb. tervezése során felmerülő tűzvédelmi szabályok, melyek
befolyásolhatják a lakberendezési tervezést (28)
- Spa, wellness, medencék (kültéri, beltéri), tervezés, ami a lakberendezőt illeti (26)
- Kandallók, telepítési feltételek, épületgépészeti és tűzvédelmi specialitás lakberendezői oldalról (20)
- GDPR (adatkezelési szabályok a vállalkozások és egyéni vállalkozók tekintetében) (17)
- Versenyjog (Mit kell tudnia egy lakberendezőnek a versenyjogról?) (16)
- Szaunák fajtái, telepítése, tervezési szempontok (16)
További felvetett témák és vélemények:
- Tapasztalt lakberendezők gyakorlati tanácsai: pl. hogyan tárgyal a Megbízókkal, tervbemutatás menete,
tárgyalás szakemberekkel stb.
- Terekre fókuszált berendezési trendek irányzatok bútorai kiegészítői
- Álmennyezetek kialakítása
- Új anyagok, technológiák a lakberendezés, belsőépítészet területén
- Mobilházak tervezése, telepítése
- Bútor tervezés-asztalosoknak átadott terveknél mire kell odafigyelni
- Régiség a lakásban. Régi bútorok, újragondolt bútorok a lakásban.
- Kivitelezői workshop.
- Meddig tart egy lakberendező felelőssége a kivitelezésben.
- Bútorgyárak bútor kínálata, szőnyegek, professzionális látványtervezés.
- Színek használata, színpszichológia, prezentációs technikák, fontos kiállításokról részletes beszámoló,
trendek, sikeres tervezők előadása.
- Tanulságos gyakori hibák (tervezési, kivitelezési), melyre érdemes figyelni, mindezt a felsorolt összes
témában.
- Konyhabútorok, konyha gépészet
- Térelválasztás

