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Dane kontaktowe
W podanych polach proszę podać dane w celu ułatwienia kontaktu z Państwem oraz wystawienia późniejszych  
faktur za nasze usługi.

C IĄG  DA L S Z Y  N A  N A STĘPNE J  S T RO N I E

Nazwa firmy Imię i Nazwisko*

Adres email* Numer telefonu*

Miejscowość Kod pocztowy

Ulica Nr domu Nr lokalu

NIP
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Opis projektu
Informacje te pozwolą nam określić potencjalne wymagania Państwa klientów.

C IĄG  DA L S Z Y  N A  N A STĘPNE J  S T RO N I E

Jakie funkcje ma spełniać serwis?

Jaka grupa docelowa?

Proszę opisać cechy osób, które będą
potencjalnie zainteresowanene wejściem 
na Państwa stronę / serwis
(np. wiek, status społeczny).

Potrzeby potencjalnych odbiorców.

Główna myśl / hasło projektu?

Proszę o sformułowanie hasła
reklamowego, którego za pośrednictwem 
serwisu chcielibyście wyrazić.

Przykładowe strony WWW. 

Proszę o wylistowanie stron www / 
serwisów zbliżonych jak najbardziej 
Państwa oczekiwaniam, oraz opisanie 
które elementy są godne uwagi.
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Informacje dla projektanta
Proszę wypełnić wymagane pola w celu dokładnego poznania projektu, informacje dokładnie zobrazują nam 
Państwa oczekiwania co do projektu graficznego.

C IĄG  DA L S Z Y  N A  N A STĘPNE J  S T RO N I E

Sugestie co do kolorystyki.

(np. jasna, niebieska, według logotypu)

Jakie działy (podstrony) powinny
koniecznie znajdować się na stronie.

Proszę podać nazwy oraz krótki opis.

Adresy stron firm konkurencyjnych.

Proszę o wylistowanie adresów stron 
www firm konkurencyjnych.

Do kiedy ma zostać oddany projekt?

Wysokość budżetu przeznaczonego na realizację zlecenia (widełki cenowe).

Jakie elementy powinny znaleźć
się na stronie głównej.

Proszę o wypunktowanie, jakie instotne 
elementy powinny znaleźć się na stronie 
głównej projektu.
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Informacje końcowe
Informacje te pozwolą nam dokładniej wycenić realizację projektu.

Rodzaj serwisu.

Sklep, serwis informacyjny, korporacyjny, 
społecznościowy, blog, fanpage facebook
(wybrać właściwy).

Dodatkowe wersje językowe?

Czy strona ma posiadać system zarządzania treścią ?  (tak / nie).

Dodatkowe uwagi.

Proszę wypisać dodatowe uwagi,
które nie były zawrate w formularzu.
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