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Website Brief
Proszę wypełnij ten dokument w miarę możliwości jak najbardziej
szczegółowo. Wiem, że nikt nie lubi wypełniać nudnych druków i
formularzy. Ale zaufaj mi, wypełniając ten dokument nie tylko
ułatwisz mi przygotowanie dla Ciebie najlepszej oferty,
dopasowanej dokładnie do Twoich potrzeb, ale również samemu
będzie Ci łatwiej spojrzeć z dystansu na swój projekt i
wymagania 
Łukasz Różewicz
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[Nazwa Twojej Firmy/Organizacji]
WEBSITE BRIEF

KRÓTKI OPIS TWOJEJ FIRMY/ORGANIZACJI, KTÓREJ BĘDZIE DOTYCZYŁA
STRONA
[Tutaj umieść opis czym zajmuje się Twoja firma/organizacja]

Do kogo przede wszystkim skierowana będzie strona?
[Tutaj napisz kto przede wszystkim będzie wchodził na Twoją stronę. Czy będą to klienci biznesowi, czy raczej
indywidualni. Czy będą to osoby młode, w średnim wieku. Czy wśród odwiedzających będą dominować
konkretne grupy zawodowe/społeczne?]

Jaki przyświeca główny cel stworzenia strony (możesz zaznaczyć kilka
odpowiedzi)?
a) Wizytówka firmy/organizacji
b) Sprzedaż lub promowanie jakiegoś towaru/usługi
c) Budowanie marki i wizerunku
d) Funkcja informacyjna
e) Inna (napisz jaka):

Twoja obecna strona internetowa (o ile takową posiadasz)
[Podaj jej adres URL i w kilku zdaniach napisz co najbardziej Ci się w niej nie podoba lub czego jej brakuje]
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Jakie funkcjonalności powinna posiadać Twoja nowa strona (zaznacz
odpowiednie):
a) System aktualności / newsów
b) Formularze [napisz ile ich będzie i jakie pola będą zawierać]
c) Sklep internetowy bez możliwości płatności online
d) Sklep internetowy z możliwością płatności online [płatności na terenie Polski czy
międzynarodwe?]
e) Czy strone będzie posiadać kilka wersji językowych? [jeśli tak to jakie?]
f) Galeria/galerie zdjęć lub filmów
g) Ankiety
h) Inne (napisz jakie)

Przykładowe strony internetowe, które Ci się podobają
[Wklej proszę kilka adresów stron www, które Ci się podobają i które mogłyby być pewną inspiracją do
stworzenia Twojej nowej strony. Jeśli posiadasz gotowy projekt graficzny strony, wyślij mi go razem z tym
dokumentem]

Brand Book
[Jeśli posiadasz Brand Book swojej firmy/organizacji to mi go prześlij razem z tym dokumentem]
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Struktura nawigacji
Rozpisz jaką strukturę będzie zawierać Twoja strona, przykładowo:


Strona główna



O firmie
o Nasza misja
o Historia
o FAQ
o Nasz zespół
o Partnerzy



Nasze usługi



Aktualności
o Nowe artykuły
o Wydarzenia



Kontakt

Czy potencjalnie byłbyś zainteresowany innymi usługami dodatkowymi
towarzyszącymi tworzeniu strony? Jeśli tak, zacznacz którymi:
1) SEO (czyli optymalizacja strony pod kątem wyszukiwarek internetowych)
2) Stworzenie Brand Book’a
3) Promocja strony w internecie, jeśli tak to jaka:
a) Stworzenie i prowadzenie Fanpage’a na Facebooku
b) Google AdWords
c) Email marketing
d) Konkursy online
1) Stała obsługa contentu strony (umieszczanie treści na stronie, dodawanie nowych
funkcjonalności, cięcie mailingów). Zakres obsługi do uzgodnienia.
2) Stała obsługa graficzna (przygotowywanie banerów, projektów mailingów, projektów landing
page’ów). Zakres obsługi do uzgodnienia.
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Decydując się na stałą obsługę nie tylko zapłacisz mniej, ale również
termin realizacji będzie dużo szybszy niż w trybie standardowego
zlecenia. Innymi słowy staniesz się moim priorytetowym Klientem.

Inne wymagania:
[Jeśli posiadasz jakieś dodatkowe wymagania, napisz jakie]
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