
 

 

www.itecho.ro 
mail: colaborare@itecho.ro 
tel: 0720.90.66.70 

Formular client creare magazin online 

Deschide fișierul PDF în aplicația desktop Acrobat Reader pentru a putea Salva. 

Completati doar acolo unde informatiile oferite sunt relevante si specifice interesului dvs. 
Campurile cu * sunt necesare. 
Urmaritii*: 

☐ realizare magazine online 

☐ realizare logo 

Optional: Marketing Online 

☐ optimizare SEO 

☐ promovare Facebook ADS 

☐ promovare Google ADS 

Nume si prenume persoana de contact*: 

 
 

Adresa*: 

 
 

Telefon*: 

 
 

Mail*: Localitatea*: 

Domeniu de activitate* 

 
 

 

Bugetul disponibil extimativ* Perioada in care se doreste 

realizarea* 

Extimativ cati client puteti servii intr-o 
perioada de 5 zile:* 

 
 

Numarul produselor dvs.*: Numarul serviciilor dvs.*: 

De cat timp sunteti pe piata in 

domeniu 
 

 

Cati angajati aveti. Membrii echipa. Credeti ca va aflati intr-un domeniu 

competitiv. 

Precizati daca aveti experienta cu alte 
proiecte in domeniu si perioada 

 
 

Detalii despre proiectele anterioare Servicii web pentru care ati platit 
anterior o agentie sau freelancer 

Obiectivul proiectului dvs.: 

 
 

Ce asteptari aveti dvs. dupa 3 luni de la realizarea proiectului.  

☐ cresterea vanzarilor cu 20% 

☐ cresterea vizitelor la magazinele dvs. cu 30 % 

☐ cresterea apelurilor primite cu 20% 

☐ un numar de peste 50 de clientii din ONLINE 

De ce fel de materiale dispunetii: 

☐ fotografii rezolutie inalta 

☐ texte  

☐ material video 

☐ documente 

☐ logo 

☐ scripturi web 

☐ bannere web 

 

 

Un model al unui site, pentru a ne 

face o perspectiva asupra obiectivului 
dvs. 

 

Ce va determinat sa realizati acest 

proiect? 

Va intereaza o strategie de marketing online pe viitor? 
 

 

Salvati fisierul pdf si trimiteti formularul la adresa de mail colaborare@itecho.ro. 

http://www.itecho.ro/
mailto:colaborare@itecho.ro
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