Анкетен формуляр поръчка за проектиране и изграждане на 
интернет уеб-сайт от Агенция НЕСТ ООД
			- 3 -
АНКЕТЕН ФОРМУЛЯР
П О Р Ъ Ч К А
за изработване и изграждане на уеб сайт 
Клиент: .........................................................................................................................
фирма:............................................................................................................................
адрес ..............................................................................................................................
БУЛСТАТ:..........................................................Д № ...................................................
Тел.: .......................................................... Факс: ..........................................................
Е-Mail: ……………………………………………........................................................
Лице за контакт:...................................................................GSM.................................

Настоящият анкетен формуляр се попълва при започване на проект за уеб сайт от клиента и целта му е уточняване и изготвяне на прецизни параметри и детайли при изграждането на сайта. 
ОСНОВНИ ДЕТАЙЛИ
Настоящият анкетен формуляр се изготвя при: 
 Нов сайт, 
 Актуализация на съществуващ сайт 
 Поддръжка на съществуващ сайт 
	Проект и дизайн на сайта е от:
 клиента
 Агенция НЕСТ
	Главна страница – HOME/INDEX

 Главен език (.......................................)
	Сайтът ще бъде на /моля, отбележете бр. езици/ 

 български език						 френски език
 английски език						 руски език
 немски език							 друг език: ............................
	Брой страници на език:

 До 10 
 Между 10 и 15 
 Между 15 и 25
 Над 25 
	Вие се занимавате с:.............................................................................................. 

........................................................................................................................................
	Съдържанието е с насоченост:

 Към настоящи бизнес партньори и клиенти
 Към бъдещи бизнес партньори и клиенти
 Към двете категорий
	Тип на сайта

 рекламно-информационен
 търговско-рекламен
 развлекателен
 електронна търговия
 друго ...................................................................................................................
	Сайтът ще се обновява 

 ежедневно 
 ежеседмично
 ежемесечно 
 на друг интервал от време ................................................................................

НАСОЧЕНОСТ НА САЙТА
Сайтът се изразработва за:
 България 
 чужбина 
 двете
СЪДЪРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛИ ЗА САЙТА
Материалите и проекта за сайта са изцяло на клиента.
 Ще се изпозват ли брошури и др. рекламни издания на клиента? 
 Ще се изработват специално за сайта от клиента
 Материалите, проекта и дизайна се изработват от Агенция НЕСТ.
	Изисквания към проекта и дизайна 

 Запазен знак на клиента, който следва да се включи в сайта
 Фирмен цвят, който следва да се използва в сайта 
 Агенция НЕСТ изготвя и фирмен знак и цвят за клиента.
	Текстовото съдържание на сайта:

 ще бъде предоставен от клиента 
 ще бъде редактиран и преведен и предоставен от клиента
 съдържанието ще бъде редактирано и преведено от Агенция НЕСТ
 съдържанието ще бъде изцяло изготвено от Агенция НЕСТ
	Графичният и снимков материал 

 ще бъдат предоставен от клиента,
 ще бъдат изготвен от Агенция НЕСТ
	Макет се изготвя от:

 от клиента,
 от Агенция НЕСТ,
ВТОРИ ЕТАП
В процеса на изработване на сайта 
 ще имате нужда от 
 маркетингова консултация от Агенция НЕСТ
 сами ще изградите маркетингова стратегия 
	Очакван резултат от сайта 
 Повишаване продажбите 
 Намиране бъдещи бизнес партньори и клиенти
 Друго 

Хостинг 
 няма договорен хостинг, 
 Агенция НЕСТ да предложи решение за хостинг 
	Домейн 
 Фирмата има регистриран домейн 
 Фирмата разчита Агенция НЕСТ да регистрира домейн 

Поддръжка на сайта 
 Сайтът ще се актуализира от служител на клиента
 Поддръжката на сайта ще се извършва от Агенция НЕСТ
 Агенция НЕСТ ще обучи служител/и в поддръжката на сайта 
	Анализ на посещенията 

 Да, ще е необходима статистика на посещенията 
 Анализът ще се извършва от клиента
 Анализът ще се извършва от Агенция НЕСТ
	Сайтове, които да послужат като модел 

.........................................................................................................

 няма такива 

След попълване на анкетния формуляр- поръчка, клиентът получава оферта на базата на която подпесва окончателен договор с Агенция НЕСТ ООД с договорени срокове и цени за изпълнение.

Забележка: ВНИМАНИЕ!!! Когато клиента е изготвил и редактирал текст, преводи снимки, графики, дизайн, таблици, цени, адреси и т.н. и др. важна информация и са допуснати грешки по негово вина, то той заплаща всички поправки, като за изготвяне на нова страница. 

Офис:
София 1164 
ул. Добри Войников № 39 
тел: (088) 879 66 83
 inform@nest-agency.com
За кореспонденция:
Aгенция НЕСТ ООД
София 1421
п.к.49 
inform@nest-agency.com






Дата:									Клиент:................................
СОФИЯ

