
 
1. Informacje podstawowe: 

 
Nazwa firmy:  

E-mail kontaktowy:  

Telefon:  

Jak dowiedziałeś/aś się o nas?  

  

Szczegółowy wywiad potrzebny
do opracowania wyceny strony internetowej

umilamy życie

ankietę prosimy wysłać na adres e-mail kontakt@positiva.com.pl

 
2. Rodzaj współpracy: (Proszę zaznaczyć jedną opcję.)

 

Wiemy dokładnie czego chcemy, a Waszym zadaniem będzie wykonanie serwisu internetowego
według naszej wizji.

 

 

 

 

 
 

 

Wiemy, co chcemy osiągnąć i mamy podstawowe założenia. Ale jesteśmy też otwarci na doradztwo
i sugestie - rodzaj otwartej współpracy

 

 

 

 

Wiemy, co chcemy osiągnąć, ale nie wiemy jak. Realizacje projektu i wdrożenie strony zostawiamy 
w całości Waszej Agencji. W zamian otrzymujemy profesjonalny projekt i oszczędzamy czas.

 

 

 

3. Informacje o stronie

Typ strony
jaki Państwa
interesuje.

Proszę 
zaznaczyć
jedną odp.

Strona wizytówka (ok. 5 podstron)

Blog

Strona firmowa z liczbą podstron:

Sklep internetowy

Portal / serwis internetowy

Inny:

Jaką branżę będzie obejmować 
strona www?

Jaką funkcję ma spełniać strona ?
W jakim celu jest ona tworzona?

Do kogo kierowana jest strona 
- proszę opisać grupę docelową 
jeśli jest to możliwe (wiek, płeć, 
zainteresowania, wykształcenie, 
zamożność)



     

     

     

Szczegółowy wywiad potrzebny
do opracowania wyceny strony internetowej

umilamy życie

ankietę prosimy wysłać na adres e-mail kontakt@positiva.com.pl

Czy strona ma być dostępna w
różnych wersjach językowych?
Jeśli tak - proszę wymienić w jakich.

Czy chcā PaĊstwo mieć możliwość
samodzielnej aktualizacji?
Po zalogowaniu można samodzielnie
dodawać nowe teksty, zdjęcia itp.

TAK

NIE

NIE WIEM

Czy strona ma być responsywna: 
czyli ma być dostosowana do różnych
rozdzielczości ekranu (telefon, tablet,
laptop, monitory HD)?

TAK

NIE

NIE WIEM

TAK

NIE

Języki: 

Proszę podać adresy stron www,
które się Państwu podobają i mogą
służyć jako przykład do realizacji
Państwa strony internetowej.

1.

2.

3.

4.

5.

4. Funkcjonalności na stronie

Proszę wybrać elementy / funkcje, 
które mają się znaleźć na Państwa 
stronie internetowej
Można wybrać więcej niż jedną opcję.

Mapa google

Formularz kontaktowy

Facebook

Google +

Inne media społecznościowe:

Ruchome zdjęcia (slajder)

Blog

Aktualności

Dodatkowe funkcje nie wymienione wyżej:

Formularz zamówienia usługi lub produktu

Newsletter



Szczegółowy wywiad potrzebny
do opracowania wyceny strony internetowej

umilamy życie

ankietę prosimy wysłać na adres e-mail kontakt@positiva.com.pl

Mapa strony
(budowa menu, wykaz podstron
Państwa strony internetowej)
Proszę napisać nazwy zakładek, jakie
mają się znaleźć w menu strony, oraz
w nawiasie napisać, na jakie podstrony
ma się rozwijać dana zakładka.

5.Budowa strony.

Zawartość strony głównej
(wykaz elementów budowy strony
głównej)
Przykładowo: animowany motyw
fotograficzny, wyszukiwarka, 
aktualności, wybrane realizacje, 
tekst o firmie, newsletter, linki 
do oferty itp.

Domena internetowa
(adres strony www)

Zlecam rejestrację i konfigurację nowej domeny

Nazwa domeny:

Posiadam domenę internetową i zlecam jej konfigurację

Nazwa domeny:

Rejestrator:

Login:

Hasło:

Hosting (serwer) strony internetowej
(miejsce strony www)

Nie mam własnego serwera i zamawiam hostng w firmie

Positiva – Cena 70 zł/rok

Zlecam wykupienie konta hostingowego od innej firmy

Nazwa usługodawcy:

Nazwa konta:

Posiadam konto hostingowe

Nazwa serwera:



 

Szczegółowy wywiad potrzebny
do opracowania wyceny strony internetowej

umilamy życie

ankietę prosimy wysłać na adres e-mail kontakt@positiva.com.pl

Czy mają Państwo oczekiwania co
do kolorystyki?
Ciepłe, zimne lub konkretne kolory.

6. Wytyczne dot. wyglądu:

Zdjęcia Dostarczę wszystkie potrzebne zdjęcia

Zlecam wykonanie profesjonalnych zdjęć w siedzibie firmy

Osób   (ilość zdjęć)

Obiektów  (ilość zdjęć)

Pomieszczeń  (ilość zdjęć)

Zlecam dobranie i wykupienie profesjonalnych zdjęć w tzw. 
bankach zdjęć typu fotolia

Logo Dostarczę logo firmy w formacie rastrowym (jpg, png, psd)

Dostarczę logo firmy w formacie wektorowym (cdr, ai, eps, svg)

Zlecam wykonanie prostego logo tylko na potrzeby strony www

Zlecam zaprojektowanie profesjonalnego logo w formacie 
wektorowym - tak, aby można go było użyć w innych materiałach 
firmowych

Zlecam unowocześnienie (redesign) dotychczasowego logo firmy

Dodatkowe efekty wizualne, jakie 
powinny znaleść się na stronie.
Przykładowo: animacje strony głównej,
ruchome zdjęcia, banery, zaokrąglone
przyciski itp.

7. Usługi dodatkowe

Zlecam zarządzanie stroną - dodawanie i aktualizowanie strony na podstawie dostarczanych materiałów. 
Cena ustalana indywidualnie.

Indywidualne szkolenie z obsługi strony - przejście szkolenia umożliwi samodzielne wprowadzanie zmian 
na stronie www

Instrukcja obsługi strony www w formie pdf lub wideo

Wdrożenie statystyk Google Analytics (badanie ruchu na stronie)

Zlecam konfigurację newslettera i zgłoszenie go do GIODO 

Zlecam założenie i prowadzenie fanpage na Facebooku

Zlecam utworzenie i konfigurację firmowej poczty e-mail zgodnej z domeną strony internetowej

Inne



Szczegółowy wywiad potrzebny
do opracowania wyceny strony internetowej

umilamy życie

ankietę prosimy wysłać na adres e-mail kontakt@positiva.com.pl

Odpowiedź na przedstawione powyżej pytania pozwoli nam na dokładne poznanie 
Państwa oczekiwań względem nowo tworzonej strony i da możliwość przygotowania 
szczegółowej wyceny zlecenia oraz opracowania harmonogramu prac.

Dziękujemy za poświęcony czas. Liczymy na owocną współpracę.

Planowany termin zakończenia prac
i wdrożenia strony www

Przewidywany maksymalny budżet

Inne uwagi dotyczące strony

8. Informacje końcowe
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