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BRIEF PROJEKTOWY
Poniższe pytania pozwolą nam lepiej poznać Twoje oczekiwania i cele, zrozumieć
charakter branży oraz jej specyfikę. Dzięki uzyskanym informacjom będziemy mogli
zaproponować najlepsze środki do skutecznej promocji. Jeśli nie wiesz jak odpowiedzieć
na któreś z pytań pomiń je, omówimy je przy kolejnej konsultacji.

1. INFORMACJE OGÓLNE
- Dane Zleceniodawcy (Imię Nazwisko, numer telefonu, adres email).

- Osoba Kontaktowa / Decyzyjna (Imię Nazwisko, numer telefonu, adres email).

- Zakres zlecenia (W tym celu można skorzystać z kreatora oferty wstępnej na naszej stronie
lub napisać słownie)
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2. INFORMACJE OGÓLNE O DZIAŁALNOŚCI KLIENTA
- Jaką branże państwo reprezentujecie?

- Jaka jest historia powstania, jak długo istniejecie na rynku, w czym się specjalizujecie?
(Proszę opisać w kilku zdaniach firmę / markę / projekt. )

- Jaka jest grupa odbiorców do której chcecie dotrzeć?

3. Aktualne Materiały Reklamowe (Wypełniamy jeżeli była już kiedyś przygotowana
identyfikacja wizualna, strona www).

- Czy obecnie posługujecie się jakimś logo (lub) logotypem ? (Prosimy podesłać na meila)
Wysłane na Email

Nie posiadamy

- Dlaczego decydujecie się na zmianę aktualnego wizerunku ?

- Czy możemy prosić o bieżące, promocyjne materiały reklamowe firmy? (www , materiały
reklamowe, proszę podesłać pliki podglądowe na adres meilowy)
Wysłane na Email

Nie posiadamy
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- Czy jest coś w obecnie wykorzystywanych elementach reklamowych co się państwu
podoba / lub zdecydowanie nie podoba ?

4. INFORMACJE O PROJEKCIE
-Proszę podać pełną nazwę / wyrażenie które ma zawrzeć się w nowym logo.

- Cechy szczególne firmy/produktu/usługi - co wyróżnia produkt od innych (dlaczego warto
zainwestować w wasz produkt/usługę, a nie konkurencji).

- Charakter/ Zarysy dla twojego loga? Jeżeli masz już pomysł to proszę go opisać.

- Czego oczekujecie od nowego logo / wizerunku marki?

- Proszę podkreślić właściwości które najlepiej charakteryzowało by państwa Projekt.
Delikatne
Ostre
Odważne
Stylowe
Dynamiczne
Proste
Skomplikowane
Potężne
Odpowiedzialne
Przyjazne

Nowotorskie
Tradycyjne
Kobiece
Silne
Łagodne

- Proszę określić preferowaną kolorystykę oraz liczbę kolorów którą możemy użyć w
projekcie (np odcienie natury, czerwieni itd )
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- Czy w specyfice państwa firmy jest coś szczególnego co mogło by sugerować umieszczenie
w logo konkretnych elementów graficznych? (symbol, urządzenie, produkt).

- Jeżeli podobają się państwu jakieś przykłady dobrze zaprojektowanego wizerunku
firmy/logo lub zupełnie nie podobają i uważacie je za nieudane.
(Proszę wkleić linki i napisać dlaczego).

5. KONKURENCJA
- Kogo uważacie państwo za głownych konkuretów na rynku?

- Jak oceniacie materiały promocyjne waszych głównych konkurentów? Czy któraś z
konkurencyjnych firm jest dla państwa fajnie zaprojektowana, w kontekście wizerunku
materiałów reklamowych / Logo? (Proszę podać przykłady adresy www, linki do materiałów).

6. ZASTOSOWANIE
-Proszę uszeregować następujące zastosowania nowego logo od najwazniejszego.
(Na ogół priorytetowo należy traktować zastosowania, które najbardziej wystawione
są widok publiczny).
A) oznakowania samochodów B) wizytówki i galanteria biurowa C) strona www
D) Bruszury informacyjne E) opakowania produktów F) Aranżacja stoisk targowych
G) ekspozycje w sklepach H) Oznakowania elewacji i wnętrz I) Bilbordy J) Ubrania
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