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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА СТВОРЕННЯ\ДОРОБКУ ВЕБ САЙТУ 
          

  дата       
          
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:     
          
  1.1. Замовник (назва компанії, вид діяльності, розмір компанії):  

     

          
  1.2. Контактна особа (ім'я, тел., ел. пошта): 
     

          
  1.3. Товар/послуга, що рекламуватиметься (загальна інформація про товари/послуги фірми, 

перелік, основні переваги, цінова категорія, особливості): 
     

    

  1.4. Опишіть основних клієнтів Вашої компанії (юр. чи фіз. особа, стать,  вік та інші 
параметри):  

     

          
  1.5. Тип дизайну (шаблонний дизайн з платного каталогу (звичайний чи адаптивний), 

індивідуальний дизайн (намальований дизайнером): 
 

      

          
  1.6. Вкажіть лозунг компанії (якщо є):   

      

          
  1.7. Чи є у компанії фірмовий стиль. Якщо так, вкажіть джерело:   

     

          
  1.8. Чи потрібно враховувати фірмовий стиль компанії в дизайні сайту?  

     

          
  1.9. Вкажіть сайти конкурентів, в чому слабкі та сильні сторони даних сайтів, на Ваш погляд?  

     

          
  1.10. Завдання сайту (Чого Ви б хотіли досягнути, яка на Ваш погляд повинна бути реакція 

клієнтів на даний продукт, навіщо Вам сайт, що основне він повинен донести до 
відвідувача)?  
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  1.11. Вид сайту (візитка, корпоративний (бізнес-сайт), Інтернет-магазин):   

      

   
1.14. 

 
Необхідні модулі (потрібне підкреслити/додати):  

 

    а) зворотній зв’язок   е) on-line консультація 
    б) гарячі кнопки   є) корзина (інтернет магазин) 
    в) модуль двомовності    ж) Особистий кабінет (інтернет магазин) 
    г) місце знаходження на карті   з) авторизация 
    д) водяний знак на фото   и)новини 
        
          
    Інше (коментарі):     
      

          
  1.15. Основна мова сайту:   

     

          
  1.16. Структура сайту (назва основних розділів, вміст розділів - ОБОВ'ЯЗКОВЕ поле для 

заповнення):  
 

     Основні пункти:   Подрозділи  (з вказанням відношення до 

основних пунктів): 

        

         

         

         

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

    Інше (коментарі):     
     

         
          
2. БЛОК ДИЗАЙНУ:     
          
  2.1. Стиль дизайну (опишіть своїми словами):  
     

          
  2.2. Колірна палітра сайту, якій віддається перевага: 
      

          
  2.3. Чи потрібно створення спеціальної графіки для сайту? (опишіть) 
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  2.4. Чи потрібно використання іконок на сайті (якщо так, то опишіть їх, чи вкажіть джерело)? 
      

          
  2.5. Чи потрібно використання певних фотографій/малюнків (якщо так, то опишіть їх, чи 

вкажіть джерело, якщо ні, то на вибір дизайнера/куплені з дизайном)? 
     

          
  2.7. Сайт створюється під стандартне розширення монітору (1024 Х 768). (Вкажіть інше 

роширення, якщо це необхідно або залиште поле порожнім, якщо спец. побажань немає 
або якщо обрано АДАПТИВНИЙ дизайн) 

      

          
  БЛОК КОНТЕНТУ:     
          
3. 3.1. Яка функція тексту (продажна, інформативна, інша, опишіть її):  
     

          
  3.2. Чи буде сайт просуватись в майбутньому (якщо так, то вкажіть за якими 

товарами/послугами конкретно, за якими ключовими словами)? 
     

          
          
  ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:     
          
4. 4.1. Вкажіть будь-яку інформацію, яку вважаєте важливою для створення сайту Вашої 

компанії: 
     

          

  СУПУТНІ МАТЕРІАЛИ:     
          
5. 5.1. Матеріали, які надаються замовником. Скласти перелік з указная коментарів по 

використанню: 
          
    Надані матеріали:   Коментар (що і де слід використовувати): 

  1      

  2      

  3      

  4      

  5      

  6      

  7      

  8      

  9      

  10      

  11      

  12      
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  13      

  14      

  15      

          
    Інше (коментарі):     
      

          

          
  Виконавець   Замовник 
  ТОВ "Іннеті інновації"     
          
  Відповідальний за проект:    Директор 
          
        
         
    М.П.   М.П. 
    Контакти    Контакти 
  м. Львів, вул. Озаркевича, 4/301-306   
  моб.тел.: 096-01-00-975, 050-236-40-70 

тел/факс: +38 /032/ 23-67-111 
 

  

    
 


