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Ερωτηματολόγιο
Σχετικά με εσάς

Τομέας που
δραστηριοποιήστε εσείς ή
η επιχείρησή σας:

Γιατί το κοινό σας
επιλέγει
Ποιότητα υπηρεσιών / προϊόντων

Ποιότητα Εξυπηρέτησης

Τιμές

Ευκολία πρόσβασης

Μονοπώλιο

Εμπιστοσύνη

Πολυτέλεια

Κύρος

Τεχνολογική υπεροχή

Ταχύτητα εξυπηρέτησης

Αξιοπιστία

Πολυετή παρουσία στο χώρο

(Παρακαλώ επιλέξτε τα 3 σημαντικότερα - με γνώμονα την πραγματικότητα)

Σχετικά με τον Ιστότοπο
Στόχοι – Ανάγκες
Αύξηση πωλήσεων

Γνωστοποίηση εταιρικής ταυτότητας

Εξυπηρέτηση πελατών

Περαιτέρω διείσδυση στην αγορά

Προβολή / Πληροφόρηση κοινού

(Παρακαλώ επιλέξτε τα 2 σημαντικότερα - με γνώμονα την πραγματικότητα)

Επιθυμητό ύφος διαδικτυακού τόπου
Ενημερωτικός (παρουσίαση νέων)

Ψυχαγωγικός

Προσωπικός

Παροχή υπηρεσιών

Παρουσίαση εταιρίας / προσώπου

Αφιερώματα

Τουριστικό / Περιηγητικό

Άλλο - Προσδιορίστε τι:

(Μία μόνο επιλογή)

Στυλ / Εμφάνιση

Κλασσικό / σοβαρό

Μοντέρνο

Τολμηρό / εντυπωσιακό

Μινιμαλιστικό

Χαρούμενο / χαλαρό

Εταιρικό

Δυναμικό / ανερχόμενο

(Παρακαλώ επιλέξτε τα 2 σημαντικότερα - με γνώμονα την πραγματικότητα)

Σχετικά με τους μελλοντικούς επισκέπτες
Κατηγοριοποίηση
πιθανών επισκεπτών
Άπειροι / νέοι χρήστες

Έμπειροι χρήστες

Ειδικοί του Διαδικτύου

Ομάδες επαγγελματιών (πχ: εργολήπτες, μηχανικοί, δικηγόροι)

Τουρίστες

Πελάτες λιανικής / Καταναλωτές

Πελάτες χονδρικής

Νεαρής ηλικίας
Άλλο:

Μέσης και μεγάλης ηλικίας

(Παρακαλώ επιλέξτε όλα όσα θεωρείτε σημαντικά)

Ειδικότερο
περιεχόμενο
Forum

Photo Gallery

Video

Δυνατότητα για σχόλια

Άλλο - Προσδιορίστε τι:

Προβολή - αποτελέσματα - κόστος
Υπηρεσίες
βελτιστοποίησης
Επιθυμείτε την προβολή σας σε μηχανές αναζήτησης και social
networks (Google, Yahoo, Facebook);
Λέξεις κλειδιά ή φράσεις για τις μηχανές
αναζήτησης
Ιστότοποι ειδικού περιεχομένου για
καταχώρηση
Εύρος χρηματικού ποσού που έχετε
προϋπολογίσει για το έργο:

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Ονοματοδοσία

Επιθυμητή κατάληξη Domain name

.gr

.edu.gr

.eu

.com.gr

.net.gr

.info

.com

.gov.gr

.net

Λεπτομέρειες
Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μια αρχική προσέγγιση για την κατανόηση των σκοπών και στόχων του ενδιαφερόμενου και δε δεσμεύουν την eprovoli.gr για οποιαδήποτε υλοποίηση. Οι απορίες και λεπτομέρειες μπορούν να αναλυθούν και να διευκρινιστούν μόνο με προσωπική συνάντηση στο
χώρο της e-provoli.gr

Με εκτίμηση για την e-provoli

