BRIEF SZABLON ALLEGRO

Wszystkie projekty realizujemy po dokonaniu przedpłaty
Przy odsyłaniu wypełnionego briefu prosimy o załaczanie do wiadomości zdjęć, logotypów itd. , które
mają zostać użyte w projekcie. Warunkiem rozpoczęcia pracy jest rzetelna odpowiedź na
WSZYSTKIE podane pytania, łącznie z linkami.
Projekty realizowane są do 8 dni roboczych.
Termin realizacji liczony jest od momentu przesłania pełnych danych do projektu, oraz opłaceniu
usługi.Jako Agencja dokładamy wszelkich starań aby projekt spełniał aktualne trendy oraz
przedstawiał najważniejsze aututy Państwa firmy. Zadatek jest opłatą bezwrotną.
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Nie pracujemy w weekendy.
Wszystkie informacje dotyczące projektu prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową.
Wypełniony brief prosimy odesłać na adres: biuro@fresh1.pl

Etapy realizacji
Ustalenie briefu
Ustalenie podstawowych informacji dotyczących profilu działalności firmy, oczekiwań graficznych, układu
szablonu. Dodatkowym wyznacznikiem jest również analiza konkurencji prowadzącej ten sam profil sprzedaży.
Naszym celem jest stworzenie projektu według indywidualnych potrzeb klienta, którego pozazdrości sama
konkurencja. Przed rozpoczęciem współpracy wymagamy wpłaty zadatku w wysokości 50% kwoty zlecenia.
Realizacja projektu
Realizacja wstępnego projektu graficznego na który mamy czas 8 dni roboczych. Po weryfikacji projektu
graficznego, możesz zgłosić swoje sugestie lub zaakceptować swoją koncepcję graficzną. Pamiętaj! Wdrażamy
tylko zaakceptowane realizacje.
Kodowowanie
W zależności od zaawansowania projektu, realizację wdrażamy w terminie 4-6 dni roboczych. PRzed wyslaniem
plikow szablonu wymagamy koncowej oplaty za szablon.
Warto pamiętać, że to nie koniec naszej współpracy, jeżeli będziesz mieć problem ze swoją aukcją – po prostu do
nas zadzwoń, pomożemy!

Ankieta


Proszę nam opisać swoją firmę, opisać profil działaności oraz ofertę jaką będą Państwo oferować w
serwisie allegro.



Czy w szablonie poza podstawowymi sekcjami np (gwarantujemy, o firmie, wysyłka i płatności) mają
znaleźć się dodatkowe sekcje opisujące specyfikację inne korzyści ze współpracy z Państwa firmą?
Co wyróżnia Państwa na tle konkurencji? Np. Szybka dostawa, 21 dni na zwrot produktu,
profesjonalne doradztwo, wieloletnie doświadczenie





Czy posiadają państwo konkretną konkurencje? Jeżeli tak to prosimy o link (konkretni sprzedawcy)



Link do Państwa obecnych aukcji





Prosimy o dane: firmy, nr tel, formy wysyłki, formy płatności,wszelkiego rodzaju dane
kontaktowe (pełne dane kontaktowe + dane dotyczące wysyłki - firmy kurierskie + koszta)

Czy podoba się Państwu jakaś nasza realizacja? Proszę o link do projektu



Czy posiadają Panstwo pomysl na swoja koncepcje? Np. kolorystyka jaka Państwa interesuje itp? Jeżeli
nie, to zaproponujemy coś od siebie



Czy projekt ma nawiązywać do funkcjonującej już identyfikacji firmy? Np. Strona www lub sklep
internetowy.



Lista producentów których logotypy mamy umieścić w szablonie.



Jezeli towar ma być sprzedawany w kliku kategoriach to prosimy o taką informacje (konkretne nazwy
kategorii allegro lub nazwy wymyślone do których będziemy przekierować produkty na bazie słów
kluczowych użytych w nazwie produktu.)



(prosze o podanie konkretnych kategorii + zdjecia miniaturek do kategorii)



Czy posiadają państwo w ofercie produkt lub kategorię produktów którą należy wypromować?
(promocyjne boxy) np produkty na które jest największa prowizja ze sprzedaży lub są to produkty bardzo
popularne (promowane podukty, np konkretne produkty, zestawy produktów itp na które jest
największe zainteresowanie)



Prosimy o przeslanie kliku zdjęć z Panstwa oferty + logo firmy



telefon kontaktowy

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Projekt wdrażamy w terminie 4 dni
roboczych. Oznacza to, że jeśli projekt został zaakceptowany w czwartek o 14:30 to jego wdrożenie
zostanie zakończone w środę.

Pozdrawiam
Adam Chilczuk
www.fresh1.pl
http://www.fresh1.pl/szablon-allegro/

