CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG

HUHO

PHIẾU THÔNG TIN YÊU CẦU
KHÁCH HÀNG
VỀ DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Tên dự án: .........................................................................................................................
Công ty: ............................................................................ Mã số thuế........................….
Người liên hệ: ..................................................................................................................
Điện thoại: ........................................................................................................................
Email: ...............................................................................................................................

MỤC TIÊU WEBSITE
1. Loại hình website
Café, nhà hàng



Khoa học, công nghệ



Tài chính



Khách sạn, du lịch



Kiến trúc, xây dựng



Bất động sản



Spa, làm đẹp



Thiết kế, in ấn



Máy tính, điện tử



Y khoa



Thời trang



Truyền thông, báo chí



Giáo dục



Phim ảnh, âm nhạc



Xe cộ



Khác:
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2. Đối tượng người dùng / khách hàng của trang web
Theo độ tuổi

Theo nghề nghiệp

Theo thu nhập

Cao niên



Doanh nhân



Cao



Trung niên



Cán bộ chuyên môn



Khá



Thanh thiếu niên



Nhân viên văn phòng



Trung bình



Trẻ em



Người lao động phổ thông



Thấp



Đối tượng khác:

3. Sản phẩm / dịch vụ chính của công ty
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

NỘI DUNG HẠNG MỤC VÀ TÍNH NĂNG
1. Tính năng cơ bản:
Trang chủ



Ghi chú: giao diện được thiết kế riêng

Trang thông tin



Ghi chú: giới thiệu thông tin về doanh nghiệp

Trang sản phẩm / dịch vụ



Ghi chú: giới thiệu sản phẩm / dịch vụ của doanh nghiệp

Trang liên hệ



Ghi chú: thông tin địa chỉ kèm bản đồ

Trang tin tức



Ghi chú: các tin tức liên quan đến doanh nghiệp

Trang dự án (case study)



Ghi chú: giới thiệu các dự án của doanh nghiệp

Trang khách hàng
Ghi chú: liệt kê logo khách hàng, liên kết đến các nội dung khác

Trang hỏi đáp (FAQ)
Ghi chú: thông tin hỏi – đáp liên quan đến sản phẩm / dịch vụ doanh nghiệp

Giỏ hàng





Ghi chú: đặt hàng trực tuyến

Gallery



Ghi chú: phân nhóm hình kèm chức năng phóng to

Tìm kiếm



Ghi chú: tích hợp Google Search

Sơ đồ nhà hàng / khách sạn



Ghi chú: sơ đồ chỗ ngồi, phòng ốc
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Đặt chỗ / phòng



Ghi chú:

Thêm ngôn ngữ



Ghi chú:

Javascript banner
Ghi chú: gồm 3 hình banner thay đổi luân phiên kèm hiệu ứng đơn giản

Flash banner




Ghi chú: banner động với hiệu ứng ấn tượng

Flash intro



Ghi chú: flash giới thiệu khi vào website

Google Analytics



Ghi chú: chức năng theo dõi, phân tích lưu lượng truy cập

Newsletter



Ghi chú: đăng kí nhận tin mới qua email

Bình chọn



Ghi chú: lấy ý kiến người dùng qua website

Đăng ký thành viên



Ghi chú: chức năng đăng nhập xem thông tin cá nhân

Diễn đàn



Ghi chú:

Liên kết mạng xã hội



Ghi chú: liên kết đến các trang Facebook, Twitter, v.v..

2. Tính năng khác:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Sitemap đề xuất:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
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PHONG CÁCH THIẾT KẾ
1. Phong cách thể hiện của trang web
Trung tính, chuyên nghiệp (gợi ý: tổ chức / doanh nghiệp lớn, shop bán hàng)



Trẻ trung, ấn tượng (gợi ý: doanh nghiệp truyền thông, giải trí)



Sang trọng, lịch lãm (gợi ý: quán café – nhà hàng – khách sạn)



Phong cách khác:
2. Tông màu chủ đạo trong thiết kế
Gam màu trung tính

Gam màu lạnh

Gam màu nóng

Đen



Xanh lá cây



Đỏ



Xám



Xanh da trời



Cam



Trắng



Tím



Vàng



Màu khác:
3. Địa chỉ các trang web có thiết kế yêu thích
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Ấn phẩm có thể cung cấp phục vụ trong thiết kế
Logo



Brochure / Catalogue



Hình ảnh doanh nghiệp



Hình ảnh sản phẩm / dịch vụ



Ghi chú khác:
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THÔNG TIN KHÁC
1. Các dịch vụ đi kèm
Ghi chú (nếu có lựa chọn)
Đăng ký tên miền (domain)



Đăng ký lưu trữ web (hosting)



Cập nhật nội dung trang web



Thực hiện quảng bá website (SEO)



Dịch thuật nội dung trang web



Chụp hình sản phẩm dịch vụ



2. Yêu cầu về thời gian hoàn thành website
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Ngân sách dự kiến thực hiện website (đvt: đồng)
Dưới 3 triệu



Từ 9 – 12 triệu



Từ 3 – 5 triệu



Từ 12 – 15 triệu



Từ 5 – 7 triệu



Từ 15 – 20 triệu



Từ 7 – 9 triệu



Trên 20 triệu



4. Chiến dịch marketing doanh nghiệp đang thực hiện (nếu có)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
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