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info@grafmen.com 
694 179 217

Dziękuję za wypełnienie briefu. Formularz zawiera pytania dotyczące projektu logo. 
Odpowiedzi pozwolą na realizację projektu dokładnie z Państwa oczekiwaniem.  

Dane kontaktowe do osoby prowadzącej projekt (zleceniodawcy):

imię i nazwisko:

numer telefonu: 

adres emailowy: 

strona www:

1. Informacje o firmie/marce/jakie produkty lub usługi oferuje:

2. Jaka jest grupa docelowa, kim są potencjalni klienci firmy:

3. Prosze podać nazwę która ma być umieszczona w logo:

4. Proszę podać slogan, jeśli ma on się znaleźć poniżej logo:

5. Proszę okreslić elementy grafiki, które ma zawierać logo

logo logotyp (logo + hasło)                nie wiem

6. Proszę określić preferowaną kolorystykę (np. czerwony, odcienie zółtego itp):

7. Proszę okreslić liczbę kolorów użytych w logo (np. dwa kolory):

8. Proszę określić styl projektowanego loga:

proste nowoczesne dynamiczne klasyczne 

subtelne wesołe tradycyjne zabawne 

eleganckie  młodzieżowe  poważne         abstrakcyjne 

http://www.grafmen.com/
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9. Które kolory lub elementy są niepożądane:

10. Prosze podać kształty, które Państwa zdaniem pasują do charakteru firmy (np. okrąg, linia, kwadrat):

11. Na jakich nośnikach będzie wykorzystywane logo (druk, www, tkaniny):

12. Jak chciałbyś by Twoja firma była postrzegana przez klientów:

13. Skojarzenia jakie chcieliby Państwo, aby logo wywoływało:

14. Jakie zalety ma odzwierciedlać logo (proszę użyć kilku przymiotników):

15. Kim jest konkurencja? Proszę o podanie adresów ich stron www jeżeli to możliwe.

16. Prosze podać nazwy firm których logo się Państwu podoba (strony www):

17. Prosze podać nazwy firm których logo się Państwu zdecydowanie nie podoba (strony www):

18. Czy są Pańśtwo zainteresowani stworzeniem spójnej identyfikacji wizualnej w oparciu o projekt logo,
zawierającej wizytówkę, papier i teczkę firmową, kopertę firmową lub inne materiały reklamowe:

http://www.grafmen.com/
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