Brief Logo

Szanowni Państwo,
Poniższy brief pozwoli nam wstępnie poznać Państwa wymagania dotyczące logo. Jego
wypełnienie zajmie od kilku do kilkunastu minut. Wszelkie informacje zawarte w briefingu objęte
są klauzulą poufnościi wykorzystane zostaną jedynie w firmie Smart Creation podczas
opracowania i przygotowania oferty. Prosimy o wypełnienie jak największej ilości pól, aby ułatwić
nam jak najlepsze spełnienie Państwa oczekiwań.
INFORMACJE PODSTAWOWE

NAZWA I ADRES FIRMY
(LUB PIECZĘĆ)

NIP FIRMY

JAK DOWIEDZIELI SIĘ PAŃSTWO O NASZEJ
AGENCJI?

DANE KONTAKTOWE

OSOBA KONTAKTOWA
(IMIĘ I NAZWISKO)

ADRES E-MAIL

NR. TELEFONU

Data odpowiedzi na brief:

Osoba odpowiedzialna po stronie klienta:

1. Co miałby prezentować ewentualny element graficzny?

2. Co powinno symbolizować przygotowane logo?

3. Jaki ma być styl loga? (proszę zaznaczyć)

❏ retro

❏ klasyczny

❏ nowoczesny

❏ inny (jaki? Proszę wymienić.)

4. Czy logo ma zawierać element graficzny? (proszę zaznaczyć)

❏ przedmiot

❏ symbol

❏ znak

❏ inny (jaki? proszę wymienić)

Czy skupiać się na:

❏ typografii? (stylizacji literowej)

❏ idea

5. Czy logo ma zawierać slogan? (Jeśli tak, wpisz go poniżej.)

6. Jakie są Twoje preferencje kolorystyczne logo?
(w miarę możliwości prosimy o udostępnienie systemu identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa – jeżeli taki istnieje – lub
podanie ilości i nazw / kodu / przykładów konkretnych kolorów).

7. Określ, jakie są Twoje preferowane kształty logo (obłe, kanciaste, etc.)?

8. Określ przykładowe logo oraz branding które Ci się podobają. (Najlepiej podać przykłady marek / firm /akcji)

9. Inne / dodatkowe uwagi i sugestie:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

❏ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Smart Creation Sp. z o.o.
(Administratora) w celach marketingowych w tym zwłaszcza przesyłania informacji handlowych
za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. reklam, ofert), wykorzystywania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, wysyłania wiadomości email o treści reklamowej i handlowej. Podaję swoje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam,
że są one zgodne z prawdą. Podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest moja
zgoda. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej www.smartcreation.pl. Administrator w tym miejscu informuje, że każdy klient ma
prawo do dostępu do danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.

………………………………………………….
data i podpis klienta

Dziękujemy za wypełnienie!

