Brief Copywriting
Szanowni Państwo,
Poniższy brief pozwoli nam wstępnie poznać Państwa wymagania dotyczące usług
copywriting. Jego wypełnienie zajmie od kilku do kilkunastu minut. Wszelkie
informacje
zawarte
w
briefingu
objęte
są
klauzulą
poufności
i 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

1. Jakimi usługami są Państwo zainteresowani?

❏

Treści na strony i sklepy internetowe

❏

Hasła i slogany reklamowe

❏

Opisy produktów

❏

Treści na ulotki i katalogi

❏

Prowadzenie bloga

❏

Prowadzenie fanpage’a na
Facebooku

❏

Teksty specjalistyczne

❏

Teksty SEO

❏

❏

Ghostwriting

❏

Presell

❏

Inne (Jakie? Proszę opisać)

Teksty sponsorowane

2. Jaki cel mają osiągnąć teksty?
❏

informacyjny

❏

zbudować wizerunek eksperta

❏

zwiększyć ruch na stronie

❏

zaktywizować odbiorców

❏

zachęcić do skorzystania z usług/produktów firmy

❏

inne (Jakie? Proszę opisać)

3. Do jakiej grupy docelowej chcą Państwo dotrzeć? I jaka jest jej charakterystyka?

4. Jaki ma być styl wypowiedzi?
❏

Potoczny

❏

Oficjalny

❏

Zabawny

❏

Publicystyczny

5. Jaki będzie sposób dystrybucji tekstów

❏

Internet (Social Media, reklama, banner, strona www)

❏

Ulotka

❏

Katalog

❏

Inny (proszę podać jaki?)

6. Jaka będzie częstotliwość zapotrzebowania na teksty, artykuły? (Spróbuj określić czy będzie to
zapotrzebowanie regularne oraz jaka jest preferowana ilość znaków)

7. Czy do przygotowania tekstów potrzebne są dodatkowe materiały (np. specjalistyczna literatura)? (Jeśli
tak, to czy posiadają Państwo takie materiały?)

8. Inne / dodatkowe uwagi i sugestie.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
………………………………………………….
data i podpis klienta

Dziękujemy za wypełnienie!
❏ 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 e-mail 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.

