Brief
Pomocniczy formularz do realizacji projektu internetowego

Szanowni Państwo,
Poniższy brief pozwoli nam lepiej poznać Państwa wymagania dotyczące realizacji projektu
internetowego. Jego wypełnienie zajmie od kilku do kilkunastu minut. Wszelkie informacje
zawarte w briefie objęte są klauzulą poufności i wykorzystane zostaną jedynie w firmie Smart
Creation podczas opracowania i przygotowania zleconych działań. 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:

PROFIL FIRMY

KRÓTKI OPIS FIRMY
(Proszę opisać czym się Państwo zajmują.
Opis swoich produktów, główny i dominujący
profil działalności)

ADRES WWW
DOTYCHCZASOWEGO SERWISU

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU WWW

(Prosimy wskazać najważniejsze cechy
odbiorców projektu www (wiek, płeć,
zainteresowania, miejsce zamieszkania,
wykształcenie, inne cechy).

RODZAJ PROJEKTU WWW JAKIM SĄ
PAŃSTWO ZAINTERESOWANI

(Proszę wskazać jedną lub więcej opcji)

JAKIE CELE MA REALIZOWAĆ PROJEKT
WWW?

(Prosimy o wskazanie celów
szczegółowych projektu (np. promocja
produktu / marki / firmy, zwiększenie
liczby odwiedzin strony, pozyskanie
kontaktów klientów, zwiększenie
sprzedaży, inne cele)



STRONA FIRMOWA/KORPORACYJNA



STRONA PRODUKTOWA



ONE PAGE / PROSTA STRONA



PORTAL INFORMACYJNO – OGŁOSZENIOWY



SKLEP INTERNETOWY

MOCNE STRONY
FIRMY/ MARKI/PRODUKTU
( Proszę wskazać atuty i cechy wyróżniające
Państwa działalność / markę.
Jaka jest Państwa przewaga nad konkurencją?
Jakie mocne cechy firmy / marki / produktu
powinien komunikować serwis www?

SŁABE STRONY
FIRMY/MARKI/PRODUKTU
(Proszę wskazać te cechy Państwa działalności
czy marki, które są niewygodne i nie powinny
być komunikowane poprzez serwis www (np.
wysoka w stosunku do konkurencji cena
produktu / usługi, inne)

KONKURENCJA
(Proszę wskazać strony www firm
konkurencyjnych, jak działa konkurencja i czy
stanowi realne zagrożenie dla marki, co Państwa
wyróżnia na tle konkurencji)
GŁÓWNA MYŚL /
PRZESŁANIE PROJEKTU WWW
(Prosimy wskazać zasadniczą ideę, którą ma
wyrażać serwis www, np. Nasza firma jest
liderem na rynku IT i oferujemy klientom
kompleksowe rozwiązania oferowanych usług.)

PLANOWANY BUDŻET
NA REALIZACJĘ PROJEKTU WWW
( Jeżeli nie został wcześniej określony, proszę
podać przedział w jakim chcieliby Państwo
wykonać tę usługę)

DO JAKIEGO TERMINU USŁUGA POWINNA
ZOSTAĆ ZREALIZOWANA?

PROJEKT GRAFICZNY

IDENTYFIKACJA WIZUALNA
(Czy Państwa firma posiada całościową
identyfikację wizualną / logotyp? Jeśli tak, proszę
o dostarczenie materiałów. Jeśli nie, proszę
wskazać, jakie są potrzeby w tym zakresie
(realizacja logotypu, całościowej identyfikacji
wizualnej firmy) oraz wskazać preferowaną
kolorystykę, nazwę firmy / marki do logotypu
oraz - jeśli to możliwe - własne wymagania /
wizje.)
W JAKICH KOLORACH POWINIEN BYĆ
PRZYGOTOWANY PROJEKT?
(Proszę wskazać swoje wymagania względem
głównej kolorystyki i tonacji serwisu www (np.
błękit, tonacja poważna, atmosfera biznesowa).

ELEMENTY STRONY GŁÓWNEJ WWW
(Jeśli to możliwe, proszę wskazać, jakie
elementy powinna zawierać strona główna (np.
slider ze zdjęciami, okno aktualności, odnośniki
do social media, etc.).

SZCZEGÓŁY PROJEKTU
1) Przykłady serwisów www o funkcjonalnościach zbliżonych do mojego projektu (z komentarzem, na który element
PRZYKŁADOWE SERWISY WWW

warto zwrócić uwagę):
•
•

•
•
•
•
2) Przykłady serwisów www o szacie graficznej, której poziom i styl jest satysfakcjonujący (z komentarzem, na który
element warto zwrócić uwagę):
•
•
•
•
•
•
MAPA SERWISU WWW
(Prosimy o rozpisanie mapy (struktury) strony
www wraz z ogólną charakterystyką zawartości i
funkcjonalności danej pod-strony, np.:
1. O nas/O firmie – strona tekstowa

2. Oferta – pod-strona tekstowa z prezentacją
usług firmy

3. Galeria – pod strona ze zdjęciami firmy

5. Kontakt – dane teleadresowe, mapa Google,
formularz kontaktowy)

DODATKOWE NARZĘDZIA I
FUNKCJONALNOŚĆI
(Jakie dodatkowe narzędzia i funkcjonalności
chcieliby Państwo umieścić w serwisie (np.
rozbudowane formularze, kalkulatory,
konfiguratory, dodatkowe wtyczki i moduły,

etc.). Proszę o opisanie ich działania i/lub
wskazanie podobnych narzędzi na innych
serwisach www.)

WERSJE JĘZYKOWE SERWISU WWW
(Ile wersji językowych powinien zawierać serwis
www?)

SYSTEM CMS
(Czy potrzebny jest system do samodzielnego
zarządzania treściami serwisu?)

DOMENA I HOSTING DLA PROJEKTU WWW
(Czy posiadają Państwo domenę i hosting dla
projektu www?)

❏ 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.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

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

Dziękujemy za wypełnienie!

W razie pytań, służymy pomocą:
e-mail: biuro@smartcreation.pl
tel.: 12 443 11 81

