Ερωτηματολόγιο ετοιμότητας
internetatmajor.com

Είναι πολύ εύκολο να γίνει πολύπλοκο κάτι το οποίο είναι απλό, αλλά χρειάζεται εμπειρία και ταλέντο για να κάνεις κάτι πολύπλοκο απλό. Αυτή είναι η ειδικότητα μας.

Τα τελευταία 10+ χρόνια έχουμε βοηθήσει πολλούς πελάτες σε διάφορες χώρες να κατανοήσουν και να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που τους προσφέρει το διαδίκτυο και να γίνουν πιο αποδοτικοί και ανταγωνιστικοί. Χρησιμοποιούμαι μελέτη, αισθητική και στρατηγική για να επιτύχουμε την μέγιστη απόδοση, να παρέχουμε καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα και να εκσυγχρονίσουμε την απόδοση και την φιλοσοφία μιας επιχείρησης.
——

Φτιάξαμε ένα αναλυτικό ερωτηματολόγιο για να σας βοηθήσουμε να μας εξηγήσετε καλύτερα τι χρειάζεστε. Σκεφτείτε το σας ένα business plan. Προσπαθήστε να απαντήσετε απλά και ξεκάθαρα σε όσες ερωτήσεις θέλετε ή θεωρείτε ότι σας αφορούν. Συνήθως κάθε μέλος μιας ομάδας έχει διαφορετική εικόνα του έργου, για το λόγω αυτό αν είστε ομάδα καλύτερα να το απαντήσετε ολοι μαζί. Με αυτό τον τρόπο όλες οι απόψεις θα ακουστούν και τίποτα σημαντικό δεν θα παραληφθεί.

Μόλις ολοκληρώσετε την συμπλήρωση, παρακαλώ όπως μας το στείλετε στην διεύθυνση info@internetatmajor.com και εμείς θα διαμορφόσουμε την κατάλληλη λύση για εσάς.

——

Σχετικά με εσάς
Ποιο είναι το όνομα και η θέση σας στην εταιρεία; 


Ποια είναι η εταιρεία σας και ποιο το προϊόν ή η υπηρεσία για την οποία θέλετε τις υπηρεσίες ή συμβουλές μας;


Περιγράψτε το προϊόν/ιδέα/υπηρεσία για την οποία θέλετε να μιλήσουμε. Προσπαθήστε να την εξηγήσετε όπως θα την περιγράφατε στους πιθανούς μετόχους σας (δεν είναι τόσο εύκολο το ξέρουμε)


Πότε θέλετε να αρχίσετε (αύριο είναι λίγο αδύνατον συγνώμη);


Πότε θέλετε να ολοκληρωθεί (μην μας πείτε “χτες” και αυτό είναι αδύνατον);


Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος γιαυτές τις ημερομηνίες; (Πχ. έκθεση, καινούριο προϊόν)


Το budget σας μας δείχνει πόσο χρόνο θα αφιερώσουμε για να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ποιο είναι το ποσό που θα διαθέσετε για επιτύχετε το όραμά σας; Μπορείτε να μας αναφέρετε έυρως και όχι συγκεκριμένο ποσό, ξέρουμε ότι η απάντηση δεν είναι ποτέ συγκεκριμένη ούτε εύκολη.
(π.χ., 10-20k €, 30-40k €, 50k+ €)



——

Τι θέλετε να πετύχετε
Αναφέρετε τον βασικό λόγο που επικοινωνείτε μαζί μας.

Κατά σειρά προτεραιότητας (το πιο σημαντικό πρώτο) ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι σας για το συγκεκριμένο project (π.χ. βελτίωση απόδοσης, μεγαλύτερη ικανοποίηση πελατών);

Πως μετράτε την επιτυχία και ποιο είναι το αποτέλεσμα που επιθυμείτε να πετύχετε; (π.χ. -% αύξηση πωλήσεων)

Αν αυτό το project αντικαθηστά κάτι παλιότερο, ποια κομάτια του παλιού δούλευαν καλά; Τι το έκανε επιτυχημένο;

Τι δεν ήταν τόσο καλό και γιατί κατά τι γνώμη σας;


——

Σε ποιους απευθύνεστε
Ποιοι χρησιμοποιούν το προϊόν ή την υπηρεσία σας; Περιγράψτε τους διαφορετικούς τύπους των χρηστών/πελατών σας όσο πιο αναλυτικά μπορείτε. 


Πως θα θέλατε να να σας βλέπουν οι πελάτες σας; Ποια είναι η εικόνα που θέλετε να έχουν για εσάς;


Γιατί να προτιμήσουν εσάς έναντι του ανταγωνισμού; Φανταστείτε ότι απαντάτε σε έναν πελάτη σας.  

Αναφέρετε στοιχεία ή χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας.


Μιλήστε μας για τον ανταγωνισμό. Ποιοι είναι άξιοι αναφοράς στον τομέα σας (προσθέστε και τα link για τις σελίδες τους);



——

Αισθητική και πόσο μεγάλη σημασία έχει για την επιχείρησή σας
κατά την γνώμη σας, πως εκφράζετε η αισθητική στην επιχέιρησή σας;


Θα μπορούσατε να πείτε ότι η αισθητική και τα εικαστικά έχουν συμβάλει στις πωλήσεις, ανταγωνισμό ή αναγνώριση του brand σας μέχρι τώρα;


Σχετικά με την αισθητική και τα εικαστικά ποιες είναι η βασικότερες ανησυχίες σας;



——

Λοιπά σχόλια
Προσπαθήσαμε να είμαστε όσο πιο γενικοί μπορούσαμε, αλλά κάθε project είναι μοναδικό. Εδώ μπορείτε να αναφέρετε ότι δεν σας δόθηκε η ευκειρία να πείτε παραπάνω.


——

Έχετε φτάσει στο τέλος του ερωτηματολογίου μπορείτε να μας το στείλετε στην διεύθυνση info@internetatmajor.com κάθε πληροφορία που μοιράζεστε μαζί μας μένει εμπιστευτική και δεν χρησιμοποιείτε ούτε μεταδείδετε κατά οποιονδήποτε τρόπο πέραν της επικοινωνίας μαζί σας.

Θα μελετήσουμε τα στοιχεία που μας αναφέρετε και αναλυτικά θα συζητήσουμε μαζί κάθε κομμάτι. Αναγνωρίζουμε και ξέρουμε ότι αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, έχουμε την εμπειρία, την επιμονή, την γνώση και το ανθρώπινο δυναμικό όμως από αυτά τα λίγα να οραματιστούμε, να αποκωδικοποιήσουμε και να υλοποιήσουμε όλο το παγόβουνο.
