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BRIEF DOTYCZĄCY WYKONANIA STRONY WWW
Szanowni Państwo,
poniższy brief pozwoli nam wstępnie poznać wymagania Państwa dotyczące stworzenia strony
internetowej, serwisu lub sklepu internetowego. Wszelkie informacje zawarte w briefie objęte są
klauzulą poufności i wykorzystane zostaną jedynie w firmie STL Polska Grupa Reklamowa, do której
należy marka Premium Digital, w celu opracowania i przygotowania oferty. W razie jakichkolwiek
niejasności prosimy o kontakt. Prosimy wypełnić jak najwięcej pól briefu, aby ułatwić nam drogę
wyceny i realizacji projektu.
Premium Digital

PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE
Nazwa Firmy:

Adres www obecnej strony:
(Jeśli taka istnieje)

Branża, w której firma prowadzi działalność:

Oferowane usługi/produkty (określenie grup
kluczowych, krótka charakterystyka
produktów/usług):

Pozycja firmy na rynku:

Wizerunek, do którego firma dąży:
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Firmy konkurencyjne:

Informacje na temat elementów identyfikacji
firmy (kolorystyka, opis logo – jeśli to możliwe
prosimy dołączyć logo w formacie jpg):

Dodatkowe informacje:

INFORMACJE O STRONIE WWW/SERWISIE/SKLEPIE INTERNETOWYM
Główny cel stworzenia strony www/Charakter
strony (sprzedażowa, wizerunkowa,
informacyjna itp):

Struktura informacji na stronie (główne zakładki
serwis):

Czy firma chce mieć możliwość samodzielnej
edycji strony – panel CMS? (jeśli tak prosimy o
wskazanie w których zakładkach):
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Wersje językowe (jakie, ile?):

Czy firma dysponuje materiałami potrzebnymi
do stworzenia strony (zdjęcia, teksty, grafiki,
logo, teksty w wersjach językowych):

Przewidywany budżet na realizację
(opcjonalnie):
(pomoże to nam przedstawić propozycję wykonania strony
WWW wg wskazanego budżetu oraz dobranie odpowiednich
technologii)

Oczekiwany termin realizacji:

Strony internetowe, które mogą być wzorem
przy realizacji strony dla Klienta:

Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon,
adres e-mail):

Dodatkowe informacje:

Dziękujemy za wypełnienie briefu.
Premium Digital
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INFORMACJE O STRONIE O DOMENIE I HOSTINGU
Czy firma posiada domenę internetową, która
będzie adresem strony WWW?
Jeśli tak proszę podać adres.
Jeśli nie –czy mamy się zająć jej wykupieniem i
opieką ?
(Proszę podać preferowaną nazwę domeny do sprawdzenia
jej dostępności)

Czy firma posiada hosting?
(miejsce na serwerze na pliki strony WWW)

Jeśli tak – proszę o informację gdzie.
Jeśłi nie – posiadamy przystępną ofertę hostingu

Czy będzie potrzebna usługa opieki i obsługi
strony WWW?
Czy firma będzie potrzebowała dodatkowych
materiałów reklamowych?
Jakich? Prosimy o informację lub jesteśmy w
stanie doradzić odpowiednie materiały dla
potrzeb danej branży.
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