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Lista kontrolna – nowa strona internetowa WWW 

Przed wykonaniem wyceny Twojej nowej strony internetowej, niezbędne jest 

odpowiednie przygotowanie. Odpowiedzi z tego formularza pomogą Ci lepiej 

przygotować się do projektu, ustalić Twoje oczekiwania i zakres prac.  

Pytania w formularzu są uniwersalne i wszyscy profesjonalni wykonawcy stron 

internetowych o To Cię zapytają. Odpowiedzi, możesz wykorzystać do 

przygotowania zapytania ofertowego.   

 

1. Jaki cel biznesowy chcę osiągnąć zlecając wykonanie nowej strony 

internetowej?  

 

2. Kto jest moim klientem? Kto będzie odbiorcą informacji na mojej 

stronie? Do kogo chcę dotrzeć? A może mam różne profile 

odwiedzających (persony)? 

 

3. Trochę o mojej firmie. Jakie korzyści dostarczam Klientom? Jakie ich 

problemy rozwiązuję? Jakie są moje mocne strony? Co mnie wyróżnia od 

konkurencji? 

 

4. Jaki mam budżet na nową stronę internetową? 

 

5. Czy muszę nową stronę uruchomić w określonym czasie? Na kiedy? 

 

6. Czy tworzę nową stronę internetową czy chcę odświeżyć istniejącą 

stronę www?  
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7. Czy zapoznałem się ze stronami internetowymi mojej kluczowej 

konkurencji? Co mi się u nich podoba?   

 

8. W jaki sposób strona ma być podzielona na sekcje, kategorie, grupy 

tematyczne? Jak mogło by wyglądać menu główne (nawigacja) na 

stronie? 

❑ Strona główna 

❑ O firmie 

❑ Oferta 

❑ Cennik 

❑ Blog 

❑ Kontakt 

❑ ….................................…...................... 

 

9. Jakie kluczowe funkcje strona ma oferować? 

❑ Wyświetlanie również na smartfonach (RWD) 

❑ Formularz kontaktowy (ze zgodami RODO) 

❑ Mapa dojazdu 

❑ Galeria 

❑ Wyszukiwarka 

❑ Sekcja blogowa 

❑ Zakup produktów/usług online 

❑ Wezwania do działania (call2action)…............ 

❑ Fotogaleria 

❑ Pasek informacyjny o ciasteczkach cookie 

❑ Newsletter 

❑ Integracja z kanałami social media 

❑ Integracja z Google Analitics 

❑ Integracje z Google Search Console 

❑ Inne integracje …................................. 

❑ …..................................…..................... 
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10. Czy mam już materiały do nowej strony www (o firmie, opisy usług, 

produktów, artykuły informacyjne)? Jeśli nie mam to na kiedy je 

przygotuję, opracuję napiszę? A może częściowo będę chciał uzyskać 

pomoc i zamówić treści u copywriterów?  

 

11. Czy mam już zdjęcia do nowej strony www? Czy zdjęcia są odpowiedniej 

jakości (wielkość, ostrość, wykadrowanie)? A może kupię zdjęcia w 

banku zdjęć? 

 

12. Czy mam logo czy będę musiał je zamówić? A może zlecę to wykonawcy 

strony?  

 

13. Jak strona mniej więcej powinna wyglądać graficznie? Jakie mam 

oczekiwania względem szaty graficznej (layout)? Czy chcę skorzystać z 

gotowych szablonów/schematów czy będę tworzył dedykowaną grafikę? 

Czy moja firma ma jakiś określony wizerunek, kolorystykę, wykorzystuje 

odpowiedni krój czcionki?  

 

14. Linki do stron internetowych jakie mi się podobają (mogą to być linki do 

stron konkurencyjnych).  

 

15. Czy będę po uruchomieniu strony samodzielnie nią zarządzał, dodawał 

informacje, zdjęcia i będzie mi potrzebny system CMS za pomocą 

którego będę to robił? A może chcę wysyłać mailem nowe informacje i 

niech wykonawca strony tym się zajmuje? 
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16. Czy chcę aby na stronie był formularz (np.: kontaktowy)? Gdzie dane z 

formularza mają trafiać? Do kogo? 

 

17. Czy posiadam firmowe profile w sieciach społecznościowych (social 

media)? Kanały video (np.: YouTube)? Jeśli tak to tutaj są linki do nich. 

 

18. Czy chcę mieć funkcjonalność newsletter’a na stronie? 

 

19. Czy posiadam odpowiednie polityki związane z ochroną danych 

osobowych RODO? A może muszę je zlecić? 

 

20. Czy mam jakieś oczekiwania techniczne względem strony czy zupełnie 

mnie to nie interesuje? 

 

21. Czy posiadam firmowy adres e-mail? Jaki? Czy na ten adres mają 

przychodzić wiadomości ze strony internetowej?  

 

22. Czy posiadam już domenę internetową (adres strony) i mam do niej 

login/hasło czy też należy ją zakupić? Jaka to będzie domena?  

 

23. Czy mam już serwer internetowy (hosting) czy należy go zakupić? 

 

24.  Jakimi dodatkowymi usługami jestem zainteresowany? 

❑ Doradztwem w zakresie marketingu i promocji strony  

❑ Wsparciem w social-media 

❑ Usługami administracyjnymi 

❑ Stałą opieką nad moją stroną (aktualizacje, poprawki) i pomocą 

techniczną 

❑ Zwiększeniem zabezpieczeń przed hakerami mojej strony 

❑ Wykonywaniem okresowych kopii zapasowych (backup) 
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❑ Optymalizacja SEO wspierającą pozycjonowanie w wyszukiwarce 

Google 

❑ Szkoleniem online 

❑ Opracowaniem polityki prywatności 

❑ …...................................................... 

 

25.  Czy będę potrzebował umowę na wykonanie strony? Czy zastosuję 

własny draft umowy czy poproszę wykonawcę o jego? 

 

26.  Jakie jeszcze inne ważne informacje, założenia chcę przekazać 

Wykonawcy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli szukasz sprawdzonego i solidnego wykonawcy Twojej nowej 

strony internetowej do zachęcamy Cię do współpracy z nami! 

https://www.globalmedia.com.pl/kontakt/ 
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