
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe o: 
 

DESIGN Strony www 

 
Aby móc złożyć Ci ofertę na koncepcję i realizację Twojej strony internetowej, z góry 

potrzebujemy od Ciebie pewnych informacji. Za pomocą tego kwestionariusza możemy 

uzyskać wyobrażenie o twoich życzeniach i pomysłach na twoją nową stronę internetową. 

Twoje informacje służą jako podstawa do optymalnego i efektywnego wdrożenia Twojej 

strony internetowej.



 

 
FIRMA / DANE OSOBOWE 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Nazwa firmy:  

Osoba kontaktowa:  

Ulica, nr:  

Kod pocztowy / Miasto:  

Numer telefonu:  

E-Mail:  

 
 
1. Krótko opisz firmę/usługi/produkty: 

 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
 
 
INFORMACJE OGÓLNE 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
1. Co chcesz osiągnąć dzięki nowej stronie internetowej? 
 

sprzedawać produkty poprawić wizerunek wesprzec koncepcję 
marketingową 

rozwijać sieć informować prasę udzielenie informacji dla klientów 

oferować więcej usług kontakt z klientem zwiększyć satysfakcję klientów 

pozyskać nowych klientów podkreślić kompetencje poznać wymagania klientów 

 

 



 

 
GRUPA DOCELOWA 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
1. Na jakie główne grupy można podzielić Twoją grupę docelową? 
 
 

nowi Klienci dotychczasowi klienci regionalnie 

osoby prywatne głównie mężczyźni głównie kobiety 

władze dla dzieci duże firmy 

Inne:___________________ 

 
ogólnonarodowe w całej Europie 

2. Do jakiej grupy wiekowej należy Twoja grupa docelowa?  
 
 

Od ___ do ___ lat 

 
 

 

3. Wskaż od 1 do 4 stron internetowych, które uważasz za szczególnie udane: 
 
 

www.___________________ www.___________________ 

www.___________________ www.___________________ 

 

 
 
 
STRUKTURA STRONY INTERNETOWEJ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
1. Czy opracowałeś już strukturę nawigacji?     TAK   NIE 
 

Jeśli jest dostępna, dodaj ją jako załącznik e-mail. 

 

2. Jaki jest przybliżony zakres Twojego projektu?  ok. ___ stron



 
 

STRUKTURA STRONY INTERNETOWEJ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

3. Jaką usługę chciałbyś zaoferować swoim klientom? 

 

księga gości mapa dojazdu 

formularz kontaktowy forum 

galerie zdjęć rezerwacja wizyt 

inne: ___________________ 

 
 

 
 

 

4. Potrzebujesz sklepu internetowego?  TAK  NIE 
 

 

liczba artykułów:   ____________________ 

 

 
 
5. posiadasz pożądaną  nazwę dla Domeny? 
 

 

Domena:   www.____________________ 

 

 

 

TREŚĆ I PROJEKT 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

1. Jaki materiał jest dostępny w formie elektronicznej? 

 

zdjęcia teksty loga pliki graficzne broszury itp. 
     

 

2. Czy masz jakiś slogan lub motto? 

 

 

Slogan/Motto:   _____________________________ 

 

 

3. Czy istnieje kolor, który kojarzy Ci się ze swoją firmą? 

 

Kolor/y: ______________________________________________________________



 
 

BUDŻET I PLANOWANIE 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

1. Jaki budżet projektu zaplanowałeś? 

 

do 1`499CHF do 2`499CHF do 3`499CHF do 4`499CHF 

    

do 5`499CHF i więcej    

 

 

 

2. Planowany start projektu?  od: __________ do: __________ 

 

 

 

3. W jakich odstępach czasu aktualizacja będzie prawdopodobnie konieczna? 

 

codzienna co tydzień co miesiąc w razie potrzeby 

    

brak    

 

 

DZIAŁANIA REKLAMOWE 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

1. O jakie inne środki reklamowe możemy zadbać, aby upublicznić Twoją nową stronę 

internetową? 

 
 

SEO Google ADS Facebook Instagram 

    

inne: __________________    

 
 

 

 
 
 
 



 

 
Pytania 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

1. Czy jest coś jeszcze, co chciałbyś nam powiedzieć? 

 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za poświęcenie czasu na udzielenie odpowiedzi na nasze 
pytania. 
 
Zapisz ankietę, a następnie wyślij ją z powrotem na adres 
info@enigmaweb.ch. 
  
Oczywiście możesz również wydrukować ankietę i wysłać ją do nas 
pocztą. 
 
Po wysłaniu ankiety skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej, aby 
przesłać Ci ofertę. 
 
Oczywiście wszystkie Twoje informacje będziemy traktować ściśle 
poufnie. 

 
 
 

Leszek Babiak 

Bischofszellerstrasse 14 

9200 Gossau SG 

info@enigmaweb.ch 

076/646 67 22 
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