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KONTAKT Z NAMI
M3 Media

 Trakt Lubelski 190/3

04–766 Warszawa

tel. +48 22 769 769 3

kom. +48 533 625 000 

e-mail: kontakt@m3media.pl

NIP 532-186-59-30

Imi" i nazwisko:

Nazwa Firmy:

Ulica:

Miejscowo#$:

Kod pocztowy:

Telefon:

Adres e-mail:

Nr:  

US%UGI

Identyfikacja wizualna (CI)

 Logo

 Wizytówki

 Papier firmowy, teczka etc.

 Materia&y promocyjne (ulotki, katalogi, 

 opakowania, plakaty, etc.)

Jakimi us&ugami s' Pa(stwo zainteresowani?

Internetowe

 Strona www

 Sklep www (e-commerce)

 Promocja w wyszukiwarkach

 Rejestracja domeny

 Hosting

Pozosta&e:

 Kampania reklamowa

 Prezentacja multimedialna

 T&umaczenia, copyrighting 

 Fotografia, obróbka zdj"$

 Wideo, monta)

inne:

Jaki jest profil dzia&alno#ci Pa(stwa firmy?

Najwa)niejsze us&ugi/produkty oferowane przez 
firm":

Czy firma posiada g&ówn' my#l/przes&anie/has&o 
przewodnie?

Jaka jest grupa docelowa? (p&e$, wiek, wykszta&cenie, 
miejsce zamieszkania, styl )ycia, upodobania, itp.)

Prosz" opisa$, w jaki sposób Pa(stwa firma odbierana jest 
przez klientów:

Prosz" poda$ adresy stron www najbli)szej konkurencji.
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Czy dostarcz' Pa(stwo zdj"cia, które mia&y by znale*$ si" w projekcie? Je)eli nie, prosimy okre#li$ jakie zdj"cia chcieli 
by#cie Pa(stwo umie#ci$ w projekcie strony www.

Prosimy poda$ kolory, które chcieliby#cie Pa(stwo zobaczy$ na swojej witrynie.

Czego woleliby Pa(stwo unikn'$ na stronie? (kolory, elementy graficzne, etc)

Prosz" poda$ list" stron, które si" Pa(stwu podobaj' (lub nie podobaj':) pod wzgl"dem:

CEL, KONCEPCJA, STRATEGIA, WIADOMO+,

STYL PROJEKTU

G&ówne cele i za&o)enia Pa(stwa nowej strony.

Jaka jest najwa)niejsza wiadomo#$, któr' chc' Pa(stwo przekaza$ klientom?

Co klient ma zrobi$/poczu$ wchodz'c na Pa(stwa stron"?

Czego oczekuje grupa docelowa odwiedzaj'ca Pa(stwa witryn"?

Jaki rodzaj interakcji z klientem oczekuj' Pa(stwo na swojej stronie?

LOGO I IDENTYFIKACJA WIZUALNA FIRMY
Czy firma posiada w&asny logotyp?

Czy firma jest zainteresowana nowym projektem logo lub jego od#wie)eniem, przebudow'?

Czy firma posiada opracowany i stosowany schemat kolorów lub symboli z którymi si" identyfikuje?

Czy firma by&aby zainteresowana ofert' na identyfikacj" wizualn': ulotki, wizytówki, teczki, banery?

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie
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adres www: Pa(stwa uwagi:

Nawigacja

Kolorystyka

Uk&ad
elementów

Ciekawe 
rozwi'zania

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.
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Prosimy poda$ dodatkowe informacje niezawarte w powy)szym briefie, które pomog&yby nam w procesie projek-
towania Pa(stwa witryny, oraz wszelkie uwagi, które chcieliby#cie Pa(stwo nam przekaza$.

STRUKTURA, MATERIA%Y, FUNKCJONALNO+, SERWISU
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 formularz kontaktowy

 rozbudowany formularz

 statystyki odwiedzin

 forum

 licznik odwiedzin

 newsletter

 kalendarz

 zegar

 audioplayer

 wideoplayer

 mapka dojazdu

 galeria zdj"$

 konta u)ytkowników/strefa klienta

 inne:

 profil w serwisie spo&eczno#ciowym (np: Facebook.com, Twitter.com)

Jakie dodatki chcieliby Pa(stwo posiada$ na stronie:

tak nie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Prosz" poda$ struktur" menu (zak&adek, podstron) strony WWW:

CZAS REALIZACJI I WDRO!ENIA

Jakiego rodzaju materia&y maj' znajdowa$ si" na stronie?
     zdj"cia                                  teksty                                 dane tabelaryczne                            pliki do pobrania

Czy strona ma by$ wyposa)ona w dodatkowe j"zyki? Je#li tak, prosz" zaznaczy$:
     angielski            niemiecki            francuski            w&oski            rosyjski            inne:

Czy strona ma by$ wyposa)ona w system CMS (narz"dzie do samodzielnej edycji zawarto#ci strony)?

Czy materia&y tekstowe do strony zosta&y ju) opracowane? tak nie

Prosz" poda$ preferowany termin uko(czenia projektu.

PROMOCJA, MARKETING INTERNETOWY
W jaki sposób zamierzaj' Pa(stwo promowa$ swoj' stron" w internecie?

     Pozycjonowanie w wyszukiwarce Google

     Linki sponsorowane

Artyku&y sponsorowane

Banery

INFORMACJE DODATKOWE

DZI-KUJEMY.
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