
Brief dotyczący
projektu 

strony internetowej

Poniższy dokument pozwoli nam poznać Państwa 

oczekiwania odnośnie projektu. Wszystkie infor-

macje zawarte w briefie objęte są klauzulą pouf-

ności i zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby 

przygotowania oferty i projektu.

Jeżeli niektóre pytania wydają się Państwu zbęd-

ne można je pominąć.

e-mail
www@projektujesie.pl

telefon
+48 7 30 30 33 66

www
www.projektujesie.pl

Prosimy również pamiętać o zapisaniu

wprowadzonych informacji klikając w górnym 

menu zakładkę plik a następnie zapisz oraz 

wysłać na nasz adres gotowy brief.

W razie pytań czy wątpliwości jesteśmy 

do Państwa dyspozycji.

Zacznijmy!

mailto:www%40projektujesie.pl?subject=Pytanie%20dotycz%C4%85ce%20BRIEFu
http://projektujesie.pl


Podstawowe

informacje

o firmie

Nazwa firmy:

Adres obecnej strony www:

Opis rynku i firm konkurencyjnych:

Dotychczasowe działania reklamowe:

Dane osoby kontaktowej

(księga znaku, logo, materiały promocyjne, kolorystyka itp.)

Pozycja firmy na rynku:

Informacje na temat identyfikacji wizualnej:

Branża:

Oferowane produkty/usługi:



Informacje

szczegółowe
strona WWW

Liczba osób decyzyjnych w projekcie:

Inny:

Przewidywana struktura strony:

Produkty i usługi:

Grupa docelowa:

Jakimi materiałami dysponują Państwo do 
stworzenia strony ?

Przewidywany budżet projektu:

500 - 1000 zł

1100 - 2000 zł

2100 - 4000 zł

1 2 więcej

4100 - 7000 zł

7100 - 10000 zł

powyżej 10000 zł

Oczekiwany termin realizacji:

Dodatkowe informacje:

(główne pozycje jaki powinny znaleźć się w menu)

(główne produkty lub usługi, krótki opis / hierarchia kategorii)

(do jakich osób / firm będzie kierowana strona)

(zdjęcia w szczególności dotyczące oferowanych produktów i usług, 
teksty, grafiki, logo i inne)

(niestandardowe usługi tj. opracowanie sesji zdjęciowej produktów, ob-
róbka zdjęć, przygotowanie wideo promocyjnego, wprowadzenie treści 
do strony za klienta)

Zakres prac ma obejmować:

Projekt szaty graficznej strony www

Wdrożenie gotowej strony www z CMS’em

Czy mamy przygotować ofertę na promocję
strony w wyszukiwarce Google - pozycjonowanie



Wytyczne

dotyczące UI
wyglądu strony WWW

Preferowana kolorystyka projektu:

Oczekiwana stylistyka projektu: Oczekiwana funkcjonalności:

Ciemna

Minimalistyczna Podstawowe Rozszerzone

Formularz kontakowy

Poczta firmowa

Zakup domeny

Poważna

Wizytówka w Google Maps

Pozycjonowanie / SEO

Blog / aktualności firmowe

Dużo kolorów

Jasne

Prosta Brudna

Tylko kolory firmowe

Mało kolorów

Elegancka

Google Analytics

Facebook Pixel

Galeria realizacji

Hosting

Certydikat SSL

Czysta

Zabawna/Wesoła

System mailingowy

Dużo grafik / zdjęć

Co powinno wyróżniać projekt na tle konkurencji?

Jakie cele marketingowe ma spełniać projekt?

Jakie elementy/informacje powinny zostać
wyróżnione w projekcie?

Przykłady stron WWW, które odpowiadają
Państwa oczekiwaniom wizualnym:

Inny:

Inny:

Dodatkowe informacje:

(Wrażenie jakie ma stwarzać szata graficzna)



Udało się!

Dziękujemy za poświęcony czas. Już nie możemy się 

doczekać aż dostaniemy Państwa brief.

Dokument należy przesłać do osoby kontaktowej

albo na ogólny adres email.

Prosimy również pamiętać o zapisaniu

wprowadzonych informacji klikając w górnu menu 

zakładkę plik a następnie zapisz oraz wysłaniu na 

nasz adres gotowego briefu.

www@projektujesie.pl

e-mail
www@projektujesie.pl

telefon
+48 7 30 30 33 66

www
www.projektujesie.pl
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