Brief
STRONY INTERNETOWEJ

Witaj
Poniższy dokument pozwoli nam lepiej poznać
Państwa potrzeby odnośnie projektu.
Jeśli jakieś pytanie sprawi Państwu problem,
prosimy je pominąć
Pamiętaj aby po wypełnieniu Briefu, pobrać
dokument i wysłać do nas mailen na adres
studio@nevpix.com
Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

501 247 762

Zatem zaczynajmy!

Podstawowe
informacje

Oczekiwany termin realizacji

Nazwa ﬁrmy

Adres aktualnej strony www

Dane osoby kontaktowej

Nr telefonu osoby kontaktowej

Branża

Jakie usługi lub produkty oferujesz?

Opis rynku i ﬁrm konkurencyjnych

Co sprawia że zmieniasz obecną stronę? (wypełnij tylko gdy posiadasz już stronę www)

Czy posiadasz Księgę znaku, logo?
Tak

Nie

Informacje
o projekcie
Typ projektu
Wizerunkowy

Landing page

(np wizytówka ﬁrmy, strona korporacyjna)

(np promocja produktu lub usługi)

Sprzedażowy

Interfejs strony lub aplikacji

(np sklep internetowy)

(jeśli potrzebujesz tylko projektu)

Przewidywana struktura strony:

(Wymień pozycje głównego menu)

Grupa docelowa

W jaki rynek celujesz?

(Czy jest to rynek lokalny, krajowy, międzynarodowy)

Jakimi materiałami dysponujesz?

(Zdjęcia, teksty, graﬁka)

Przewidywany budżet

Inny

2000-3000 pln

7000-9.000 pln

20.000-26.000 pln

4000-6000 pln

10.000-19.000 pln

27.000-34.000 pln

Wytyczne dotyczące
graﬁki projektu
Jaką kolorystykę preferujesz?
Jasna

Ciemna

Tylko kolory ﬁrmowe

Mała ilość kolorów

Duża ilość kolorów

Styl projektu
Minimalistyczny

Elegancki

Czysty

Brudny

Duża ilość zdjęć

Duże teksty

Wesoły, zabawny

Poważny

Jakie cele marketingowe ma spełniać projekt?

Co powinno wyróżniać projekt na tle konkurencji?

Jakie elementy mają zostać wyróżnione?

Przykłady stron, które odpowiadają Państwu wizualnie:
Np: „na stronie X podoba mi się sposób prezentacji oferty, mam na myśli te 4 kolumny z rozwijaną opcją…”
„na stronie Y podoba mi się to, w jaki sposób działa opcja dodawania produktu do koszyka, gdzie po kliknięciu…”

Funkcjonalność
projektu
Wymień funkcjonalności
Strona wielojęzyczna

Aktualności

Kalendarz

Konﬁgurator produktów

Newsletter

Wyszukiwarka

Blog

Katalog produktów

Płatności

Inne
Opisz działanie wyszukiwarki

(wypełnij tylko gdy potrzebujesz wyszukiwarki)

Czy posadacie Państwo domenę, czy mamy zająć się wykupieniem adresu?

Czy życzą sobie Państwo abyśmy utrzymywali stronę na swoich serwerach?

Czy życzą sobie Państwo abyśmy opiekowali się stroną po zakończeniu projektu?
(dbanie o aktualizacje, naprawianie błędów, usuwanie awarii)

Czy życzą sobie Państwo aby treści
do strony przygotował Copywriter?
Tak

Nie

Czy życzą sobie Państwo aby zdjęcia
do strony przygotował Fotograf?
Tak

Dodawanie lub przenoszenie treści
Po stronie klienta

Dodanie treści po naszej stronie

Nie

Dziękujemy
PA M I Ę TA J O W YS Ł A N IU
DO N A S W YP E Ł N IO N E G O B R I E F U

Drogi kliencie
Jesteśmy przekonani że czas, który poświęciłeś na
wypełnienie powyższego dokumentu nie pójdzie na
marne.
Już niebawem zapoznamy się z Twoim briefem
i najszybciej jak to możliwe wrócimy do Ciebie.
Dokument wyślij pod adres

studio@nevpix.com

