
BRIEF 
Strona internetowa 

Poniższy dokument pozwoli nam poznać Państwa oczekiwania wobec projektu. Prosimy o pełne i 
szczegółowe informacje na temat projektu, który jest zlecany. Wszystkie informacje zawarte w poniższym 
dokumencie są objęte klauzulą poufności i zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby przygotowania oferty i 
projektu. Od zakresu umieszczonych informacji zależy jakość rozwiązań jakie zaproponujemy. Jeśli w trakcie 
wypełniania briefu cokolwiek okaże się niejasne, lub potrzebna będzie nasza pomoc – prosimy o kontakt: 

Ania Sikorska 
tel. 514 901 670 
kontakt@aniasikorska.pl 

Dane kontaktowe 

Nazwa firmy 

Adres siedziby 

Branża 

Osoba kontaktowa 

Telefon 

E-mail

mailto:kontakt@aniasikorska.pl


Charakter strony

Jakiego rodzaju ma być to 
strona? 

(np. osobista wizytówka 
internetowa, strona firmowa, 
strona korporacyjna, strona 
produktowa sklep internetowy, 
portal internetowy) 

Jaki charakter ma mieć 
strona? 
(np. prezentacyjny, informacyjny, 
sprzedażowy, poznawczy, 
edukacyjny) 

Jakie usługi/produkty bądź 
działania ma promować 
strona? 

Co ma wyróżniać Państwa 
stronę spośród 
konkurencyjnych stron z 
branży? 

Budżet i termin 

Wysokość budżetu na 
wykonanie strony WWW 

Oczekiwany termin realizacji 



Czy dysponują Państwo własnymi materiałami graficznymi/zdjęciami do wykorzystania na 
stronie? 

☐ Tak    ☐ Nie

Czy wyrażacie Państwo zgodę na korzystanie z materiałów dostępnych z bankach 
zdjęć? 

☐ Tak    ☐ Nie   Kupno wybranego zdjęcia/grafiki odbywa się wyłącznie po wcześniejszej zgodzie klienta.

Wizualna sfera strony internetowej

Czy posiadają Państwo wstępny szkic/plan/układ struktury lub architektury strony? 

☐ Tak    ☐ Nie

Z jakimi systemami 
zewnętrznymi ma być 
zintegrowana strona? 

W jakich wersjach 
językowych ma zostać 
zrealizowana strona? 

Czy strona ma być 
responsywna (dostosująca 
się do rozdzielczości np. 
urządzeń mobilnych)? 



Wymagane moduły, jakie powinna zawierać strona: 

Moduły podstawowe: 

☐ Bloki treści    ☐ Aktualności/blog   ☐ Galeria zdjęć   ☐ Wyszukiwarka   ☐ Slider

☐ Formularz kontaktowy   ☐ Wtyczki społecznościowe  ☐ Newsletter

Moduły dodatkowe:

☐ Załączniki do pobrania    ☐ Animacje tła    ☐ Elementy parallax    ☐ Tło wideo

☐ Tło reagujące na kursor  ☐ Moduły ruchome     ☐ Pływające menu

☐ Wydarzenia/kalendarium

Czy dysponują Państwo gotowymi treśćmi do umieszczenia na stronie internetowej? 

☐ Tak    ☐ Nie

Struktura strony internetowej 

Jakie informacje mają 
znaleźć się na stronie 
głównej? 

Jakie sekcje/podstrony 
powinna zawierać strona 
internetowa? 

Jakie elementy strony 
powinny zostać wyróżnione 
lub zaprezentowane w 
sposób szczególny? 

Jakie elementy strony 
chcieliby Państwo 
monitorować? 



Czy strona ma posiadać panel zarządzania treścią (CMS)? 

☐ Tak    ☐ Nie

Domena i serwer

Czy firma posiada własną domenę i serwer? Czy posiadają Państwo dostępy do panelu 
administracyjnego? 

☐ Tak    ☐ Nie

Jeśli nie posiadają Państwo domeny bądź serwera, możemy zaproponować nasze usługi:  

- koszt domeny: 49 zł netto/rok   - koszt hostingu: 79 zł netto/rok

Dodatkowe informacje 

Proszę podać inne 
dodatkowe informacje, które 
mogą okazać się przydatne 
w procesie projektowania 
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