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BRIEF - Strona internetowa
Kilka informacji ogólnych, potrzebnych do przygotowania dokładnej wyceny, a po zaakceptowaniu wyceny przygotowaniu umowy. Brief jak i wycena nie są
zobowiązujące do czasu podpisania umowy.
Adres www serwisu
Nazwa domeny już wykupionej lub propozycje domen
do wykupienia.

Styl graficzny
Elegancki, nowoczesny czy biznesowy? Prosimy w kilku
hasłach wpisać jakie skojarzenie powinna budzić strona.

Logotyp
Czy posiadają Pańśtwo swój logotyp w wersji wektorowej
(jak np. AI, PDF, EPS) czy chcą zlecić wykonanie logotypu?
Możemy wykonać prosty logotyp przeznaczony na stronę
www lub profesjonalny logotyp wraz z całą Księgą Znaku.

Własny logotyp
Prosty logotyp
Profesjonalny logotyp wraz z Księgą Znaku

Teksty na stronę

Sami dostarczymy teksty

Wolą Państwo przygotować je sami, czy nasz Copywriter
ma się tym zająć?

Chcemy aby teksty na stronę przygotował Copywriter

Zdjęcia na stronę

Sami dostarczymy zdjęcia

Czy mają Państwo własne zdjęcia, które będą przydatne do
wykorzystania przy budowie strony czy chcieliby Pańśtwo
aby zlecić wykonanie takiej sesji?

Chcemy zlecić zrobienie sesji zdjęciowej

System CMS

Tak, chcemy prowadzić samodzielnie stronę poprzez prosty w obsłudze system

Pozwalający na samodzielną edycję tekstów i innych
elementów na stronie, w prosty i przyjazny sposób.

Nie, wybieram stronę statyczną

Strona responsywna

Tak

Technologia pozwalająca dopasować stronę nie tylko do
komputerów, ale też wszystkich urządzeń mobilnych.

Nie

Nie potrzebujemy wykorzystywać zdjęć na stronie

Materiały od Klienta
Jakimi materiałami, które możemy wykorzystać do budowy
strony Państwo dysponują?

Materiały do przygotowania przez nas
Czyli j materiały sami mielibyśmy zapewnić? Współpracujemy
z zaufanymi partnerami, więc jeżeli potrzebują Państwo
np. regulaminu na stronę lub sklep, dodatkowej promocji,
pozycjonowania lub innych usług - proszę je opisać.
Będziemy mogli obsłużyć Państwa kompleksowo, dzięki czemu
oszczędzą Państwo czas i zyskają sprawdzonych wykonawców.
Tłumaczenie własne

Wersje językowe

angielski

Jakie wersje językowe strony Państwa interesują?
Czy będą mieli Państwo własne tłumaczenie, czy my mamy
zapewnić tłumaczenie w profesjonalnym biurze tłumaczeń?

niemiecki

Biuro tłumaczeń

francuski
włoski
rosyjski
Inne:
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Konkurencja
Będziemy wdzięczni za wskazanie kilku linków do stron
konkurencyjnych firm, aby lepiej poznać Pańśtwa branżę.

Strony inspiracyjne
Prosimy o podanie linku do kilku stron (najlepiej min. 3)
z dowolnych branż, które szczególnie się Państwu podobają.

A czego unikać...
Jeżeli zdecydowanie nie podoba się Państwu estetyka
konkretnych stron, podanie ich linku także będzie pomocne.

Grupa docelowa
Jakcy są Państwa Klienci? Prosimy w kilku słowach opisać do
kogo ma być kierowana oferta Państwa produktów i usług.

Główne cele
Jakie są główne cele strony? Bezpośrednia sprzedaż,
nawiązanie kontaktu czy przedstawienie swojej oferty?

Czy strona jest pozycjonowana?
Jeżeli tak, prosimy o wskazanie na jakie frazy kluczowe strona
utrzymuje wysokie pozycje w Google.

Czym zajmuje się firma?
Prosimy w kilku słowach opisać profil swojej działalności.

Dodatkowe funkcjonalności
Prosimy w kilku słowach wskazać jakie dodatkowe funkcjonalności
miałaby zawierać projektowana strona i na czym szczególnie
Państwu zależy.

Mapa strony
Prosimy wypisać wszystkie podstrony jakie miałyby się znaleźć
na projektowanej stronie. W przypadku dołączenia mapy strony
jako plik Word/Excel prosimy wskazać to w komentarzu.

Planowany budżet
Prosimy wskazać jaki planowany/maksymalny budżet chcą Państwo przeznaczyć na stronę, abyśmy mogli zaproponować jak najbardziej optymalne rozwiązanie. Jeżeli nie uda się
zamknąć wszystkich funkcjonalności w preferowanym budżecie, zaproponujemy Państwu min. dwa różne rozwiązania, biorące pod uwagę funkcjonalności preferowane, w drugim
także preferowany budżet i to co możemy w ramach niego dla Państwa wykonać. Można zaznaczyć kilka punktów. Istnieje możliwość zamówienia strony w formie abonamentu.

3 000,00 zł netto

4 000,00 - 5 500,00 zł netto

5 500,00 - 6 500,00 zł netto

od 7 000,00 zł netto (sklepy)

abonament od 200,00 zł / msc
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