Identita zákazníka
Project brief
Tento dokument slúži ako východiskový bod tvorby/redizajnu korporátnej identity. Pomôže
zadefinovať základné informácie pre začatie akejkoľvek ďalšej práce. Správne vyplnený brief
umožní nastavenie cenovej ponuky, prípravných prác a ich efektivitu. Čím viac informácií
dostaneme, tým lepšie sme schopní naplniť Vaše očakávania.

Projekt
Klient
Vypracoval
Kontaktné údaje
Dátum
Verzia
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

nová identita

Typ projektu

redizajn

PROFIL SPOLOČNOSTI

Aké je meno Vašej spoločnosti?
Mám záujem o návrh mena
Mám záujem o návrh sloganu

Aktuálna webová adresa
Ak je k dispozícii

Background
Krátky opis spoločnosti.
Stručne prosím opíšte váš predmet činnosti,
históriu spoločnosti, misiu a víziu,
ak existujú.

Konkurencia
Kto predstavuje vašu konkurenciu?
Uveďte prosím názov spoločnosti + web

Unique selling propositions
V ktorých smeroch sa líšite od svojej
konkurencie?
Napríklad produkty, odbornosť, lokácia,
zákaznícky servis a iné. Prečo by zákazník mal
uprednostniť práve Vašu spoločnosť.

Cieľová skupina
Kto je cieľová skupina/trh?
Aké sú demografi cké a psychologické aspekty
Vašej cieľovej skupiny? napr. vek, pohlavie,
príjem, názory, postoje, zamestnanie,
geografia, životný štýl....
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LOGO

Napíšte presné meno/názov, aký by
sa mal objaviť vo Vašom logu.

Aký je váš slogan?
Prajete si ho v logu?

Preferujete nejakú farbu
alebo farby, ktoré chcete
vo svojom logu?

Aké atribúty vašej firmy
by malo vaše logo odrážať?

DIZAJN MANUÁL

Tlačoviny

Reklamné predmety

Firemné značenie

vizitky

hrnček

označenie vstupu do sídla

hlavičkový papier

pero

označenie kancelárií

obálky

taška

polep osobného auta

obal na dokumenty

tričko

polep nákladného auta

pečiatka

iné

poznámkový blok

Digital branding
elektronický podpis

Obalový materál
obal výrobkov a produktov

ppt prezentácia

Pracovné oblečenie
tričko, polokošeľa, košeľa
menovka

Iné
Vypíšte prosím prvky identity, ktoré máme vytvoriť
v súvislosti so špecifikami Vášho podnikania.
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ROZPOČET A REALIZÁCIA

Budget
Aký je Váš rozpočet pre tento
projekt/produkt?
(kreatíva + realizácia)
Ak máte stanovený rozpočet, uveďte
ho prosím. V prípade, že rozpočet
stanovený nemáte, prosím uveďte
finančný interval pre tento
projekt/produkt.
Váš budget bude zohľadnený
pri príprave finálnej cenovej ponuky,
ktorá bude vypracovaná na základe
tohto briefu.

Deadline
Aký je deadline na tento projekt?
Pomôže stanoviť reálny termín na jednotlivé
fázy projektu /návrh projektu, konzultácie
návrhov, finalizácia a ukončenie prác,
poradenstvo, zaškolenie používateľa,
produkcia a dodanie/.

Je Vami uvedený deadline fixný,
alebo flexibilný?

Zodpovedná osoba
Kto je zodpovedný za vedenie,
komunikáciu a záverečné
schvaľovanie?
Prosím uveďte meno/zoznam mien,
funkciu, e-mail a tel. číslo.

NOYCE | MAKE NICE THING LOUD! | WWW.NOYCE.SK

MÁTE ZÁUJEM AJ O ĎALŠIE SLUŽBY?

áno

nie

V prípade, že ste zvolili áno, radi Vám pomôžeme
s čímkoľvek, čo by ste v oblasti marketingu potrebovali.
Noyce agency disponujeme tímom odborníkov z rôznych
odvetví, stačí si len vybrať.

GRAFICKÉ SLUŽBY

ONLINE

OSTATNÉ

Corp. identity

Webdizajn & development

Marketingová stratégia

Logo dizajn

Social media marketing

Brand management

Ilustrácia

Online marketing

Content marketing

Retuš fotografií

Vývoj mobilnej aplikácie

Vytvorenie kampane

PRODUKTY

Print design
Tlačoviny

Reklamné a prezentačné
systémy

Svetelná a nesvetelná
reklama

DESIGN

DESIGN

DESIGN

PRINT

PRINT

PRINT

bannery

prezentačné zostavy

3D reklama

letáky

roll-upy

reklamné a cenové totemy

brožúry

prezentačné steny

informačné a smerové tabule

plagáty

vlajkové systémy

veľkoplošná reklama

samoprepisovacie tlačivá

prezentačné stolíky

reklama z polystyrénu

katalógy

stojany na tlačoviny

veľkoplošné stojany

obálky

reklamné stojany

knihy

stojany

dizajnové prvky do interiéru
a exteriéru

hlavičkový papier

samolepiace fólie

folder

veľkoformátová tlač

nálepky

tlač na presvetlenie

veľkoformátové prelepy

reklama na autá
bannery a meshe
citylight

Reklamné predmety

podlahová grafika
tapety

DESIGN

PRINT

tlač na kartón

kalendáre

tlač na dosky

diáre

tlač na plexy

prívesky

tlač na magnetické fólie

písacie potreby
kancelárske potreby

rezaná grafika

etikety
billboardy a bigboardy
výseky

NOYCE | MAKE NICE THING LOUD! | WWW.NOYCE.SK

