Weboldalkészítés kérdőív
1. Az Ön (kapcsolattartó) neve, elérhetőségei (telefonszám, email cím):

2. A cég neve vagy az elkészítendő weboldal megnevezése:

3. A cég tevékenysége vagy a weboldal témája:

4. Hol találhatók információk a meglévő cégarculatról? (logó, képek, dokumentációk, …)

5. A cég mottója, jelmondata (ha van):
6. Van már weblapja?
nincs
van: van, de egy teljesen újat szeretnék.
7. Ha nincs még weblapja: Szüksége lesz egyedi domain névre?
Igen, szükségem lesz egyre, de még nem tudom mi legyen az
Igen, szükségem lesz erre, vagy hasonlóra: ……………………………………………………………………………..
Ebben nem kérek segítséget, ezt elintézem én.
8. Tárhely szolgáltatásra van szüksége?
igen
nem
9. Szükség lesz saját email cím(ek)re a domain névhez?
igen
nem
10. Szükség van új logóra?
igen
nem
11. Mi a honlap célja, mit szeretne kapni az új weboldaltól?
terméket/szolgáltatást mutasson be
termékeket értékesítsen (webshop)
Portfólió oldal (művészi vagy egyéb témájú referenciák bemutatására)
egyéb: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
12. Ki a legfontosabb célközönsége a cég tevékenységének illetve a weboldalnak? *

13. Milyen érzéseket keltsen a honlap a látogatókban? *

14. Mit helyezzünk előtérbe a látogató számára?

15. Preferált színek:

16. Milyen stílusban készüljön el a honlap? (pl: precíz, modern, konzevatív, minimal, letisztult…)

17. Vannak-e referencia oldalak amikhez stílusában hasonlót szeretne?

18. Kit tart a legerősebb konkurenciájának?

19. Vannak konkrét elképzelései/kérései a weboldal szerkezetére vonatkozóan?

20. Vannak konkrét elképzelései a honlap főmenüjének elhelyezkedésére vonatkozóan?
21. Előreláthatóan hány oldalból fog állni a honlap?
1-5(kevés)
5-10 (átlagos)
10-20 (kicsit több)

20-nál több (sok)

22. Milyen típusú médiát kíván szerepeltetni az oldalon?
szöveg
képek
videó
egyéb: …………………………………………….……………
23. Kéri-e a segítségem a honlap tartalmi részének összeállításában?
Igen, Ön fogja összeállítani a szöveges tartalmat.
Igen, szeretném ha segítene.
Nem, ebben nem kérek segítséget.
24. Milyen gyakran lesz frissítve az oldal?
naponta, vagy gyakrabban
kb. hetente
nagyon ritkán vagy soha

kb. havonta

25. Szeretné-e saját maga frissíteni az weblap tartalmát? (adminisztrációs felületen keresztül)
Igen, mindenképpen szeretném!
Talán előfordul, hogy Önt kérem meg.
Nem, a frissítés az Ön feladata lesz!
Nem, soha nem fog frissülni az oldal.
26. Milyen interakciós elemekre van szüksége?
kapcsolat űrlap
vendégkönyv
egyik sem
egyéb: …….……………….………………………………………………………………………………………………………………
27. Szeretne-e látogatottsági statisztikát kapni?
igen, on-line elérést szeretnék
igen, havonta kérek értesítőt

nem

28. Hogyan kívánja a látogatókat a weboldalára irányítani?
Saját magam fogom hirdetni az oldalt. Ebben nincs szükségem segítségre.
Fizetett hirdetéseken keresztül. (Erre szánt költségkeret: ……………………………………Ft.)
Reklámoztatnám az oldalt nagy forgalmú portálokon. (Költségkeret: .…………………………….…Ft.)
Az internetes keresőkből (google, yahoo, bing, stb…) érkező látogatókra számítok igazán.
Linkgyűjteményekből
29. Melyek azok a szavak, melyekre az interneten keresve a felhasználóknak az Ön weboldalát
kellene megtalálni? (A SORREND FONTOS!!)
30. Megjegyzés:

