LANDİNG//BRİFİNGİ
Ana siteniz haricinde belirli bir konuya odaklanmış, daha çok tanıtım ve pazarlama odaklı sitelerdir.

01//

LANDING SAYFASININ AMACI HAKKINDA BİLGİ VERİN.
Mevcut sitenize bir ön giriş için mi yoksa bir ürün veya servis hakkında oluşturduğunuz kampanya
veya indirim için mi hazılranacak? Yoksa amaç sadece hedef kitleniz hakkında bilgi edinmek mi?

02//

BİZE MARKANIZI ANLATIN.
Firma adınız nedir? bir markanız var mı?
Kısa yada uzun şekilde yzılışı veya farklı dillerde yazılışı mevcut mu?
Daha önce yapılmış bir marka çalışmanız var mı?
Firma misyonuna yönelik bir sloganınız mevcut mu?

03//

SİTE ZİYARETÇİSİNDEN BEKLENEN/PLANLANAN EYLEM
ŞEKLİ NEDİR?
Ürün satınalması
Bir toplantı için kayıt yapması
Dosya ve meteryal indirmesi
Başka bir kaynağa gitmesi
Operatörü araması veya online chat
Başka
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04//

HEDEF KİTLENİZ KİM?
Geliştirilmesini istediğiniz web sitesi kimin için tasarlanacak?
Gerçek şahıslar için mi yoksa tüzel kişilikler için mi?
Sosyal statüleri, yaş aralıkları ve eğitim seviyeleri nedir? Hedef kitlenizi tanımlayın.

05//

BEĞENDİĞİNİZ ÖRNEK LANDING SİTELERİNİ SIRALAYIN.
Size göre başarılı olan web sitelerini tanımlayın.
Mevcut ise rakiplerinizin sitelerini sıralayın.
Sektörünüzde olmasa dahi görsel anlamda beğendiğiniz siteleri sıralayın,
mümkünse onları başarılı bulmanızdaki nedenlere değinin.

06//

SİTE TASARIMINA YÖNELİK İSTEKLER
Firmanıza ait daha önce tasarımı yapılmış imajlar var ise bu pdf dosyası ile birlikte emaile ekleyin.
Profesyonel fotoğraf çekimlerine ihtiyacınız var ise bu bölümde detayları ile belirtin.
Firma kimliğine yönelik markalaşma çalışmasına ihtiyacınız var ise marka kimliği brifingi isteyin.
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07// LANDING SAYFASINDA YAYINLANACAK BİLGİLER.
Kampanya
İndirim
Müşteri görüşleri Sertifikalar,
lisanslar
Ürün kalitesine yönelik kanıtlar
Başka, lütfen aşağıda tanımlayın

08//

SİTENİN YAYINLANMASINI İSTEDİĞİNİZ DİLLER HANGİLERİ?

09//

PROJE TESLİM TARİHİ
Şayet projenin belirli bir tarihe yetiştirilmesi gerekiyor ise burada belirtin.

10//

PROJE İLE İLGİLİ KİMİNLE İLETİŞİM KURMALIYIZ?
Proje detayları üzerinde hangi yetikili ile görüşmemiz gerekiyor?
Sorunlu kişi için en uygun iletişim şekli ve zamanı nedir?

TEMİZLE

E-MAİL İLE GÖNDER
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