Formularz pomocniczy do realizacji projektu

Informacje podstawowe
Nazwa firmy:

Numer NIP:

Skąd wiedzą Państwo o naszej Agencji?

Osoba prowadząca projekt
Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Data wypełnienia briefu:

Proponowana data rozpoczęcia projektu:

Proponowana data zakończenia projektu:

Profil działalności firmy / instytucji
Opis Państwa działalności: (w skrócie)

Grupa docelowa projektu

Prosimy wskazać wiek, płeć, wykształcenie, miejscowości,
inne cechy.

Adres www:

Proszę wpisać obecny adres www (jeśli nie istnieje,
sugerowane domeny internetowe).

Rodzaj realizowanego projektu

Jaki projekt ma być realizowany? (Strona wizytówka, Serwis
firmowy, korporacyjny, serwis społecznościowy, portal
informacyjny, sklep internetowy?)

Cel realizacji projektu

Prosimy wskazać jaki cel ma osiągnąć projekt (np.
Zwiększenie wyświetleń na stronie internetowej, promocja
marki, zwiększenie sprzedaży, większe zainteresowanie
ofertą, inne)

Mocne strony marki

Proszę wskazać jakie są mocne strony Państwa firmy, które
warto umieścić w projekcie, co daje przewagę nad
konkurencją?

Konkurencja

Prosimy wskazać strony www firm konkurencyjnych.

Planowany budżet

Prosimy wskazać przedział cenowy przeznaczony na
realizację projektu. Pomoże nam to w doborze idealnej oferty
dla Państwa.

Informacje dodatkowe
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Inspiracje:

Prosimy wskazać strony www, które zwróciły Państwa uwagę,
i chcielibyście Państwo, aby ich funkcjonalność była zbliżona
do planowanego projektu.

Mapa serwisu www

Prosimy wskazać ogólną strukturę strony wraz z rozwinięciem
np..:
1) O naszej firmie – strona tekstowa z grafiką
2) Aktualności - strona z wpisami z Bloga
3) Kontakt – formularz kontaktowy, mapa Google, dane
teleadresowe.

Wersja responsywna serwisu www

Czy chcieliby Państwo, aby serwis był realizowany w
technologii responsywnej? (dostosowany do wyświetlania na
urządzeniach mobilnych)

System CMS

Czy potrzebny jest system do samodzielnego aktualizowania
treści na stronie?

Dodatkowe funkcjonalności

Prosimy o informację, czy przewidują Państwo w projekcie
stworzenie dodatkowych funkcjonalności (np.: rozbudowane
kalkulatory, moduły, konfiguratory, kreatory itp..)

Domena i hosting WWW

Czy posiadają Państwo domenę oraz hosting dla
planowanego projektu?

Wizerunek marki – design

Jeśli posiadają Państwo całościową identyfikację wizualną /
logotyp prosimy o dostarczenie materiałów. Jeżeli nie, proszę
wskazać czy planują Państwo projekt logotypu lub materiałów
wizerunkowych firmy (np.: Logo, wizytówki, papier firmowy,
katalog, teczka, ulotki, banery, tabliczki?)

W przypadku pytań służymy pomocą
www.scepter.pl
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biuro@scepter.pl
Tel. +48 (18) 536 252 180
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