
□ Określ grupę docelową i zidentyfikuj:

□ Jakie ma upodobania estetyczne

□ Jakim językiemmówi (nie chodzi jedynie o język
narodowy, ale np. slang)

□ Jakie środki wyrazu będą dla odpowiednie (tekst,
wideo, audio, animacje, infografiki, itp.)

□ Jaki charakter ma twoja oferta

□ Basic czy premium

□ Nowoczesność czy klasyka

□ Elegancja czy luz

□ Minimalizm czy bogactwo środków wyrazu

□ Spokój czy energia

□ Inne
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□ Cel strony - co twój klient ma zrobić na twojej stronie i
jakimi funkcjami mu to umożliwić?

□ Wybierz kolor przewodni swojej marki (Uwaga! nie kieruj
się swoimi upodobaniami!) biorąc pod uwagę::

□ Grupe docelową

□ Branżę

□ Symbolikę kolorów

□ Efekt, jaki chcesz wywołać na odbiorcy

□ Stwórz paletę kolorów składającą się z 3-5 kolorów

□ Zrób listę zdjęć i grafik, jakie będą potrzebne

□ Określ styl zdjęć i grafik

□ Dobierz fonty (krój liter)

□ Dla nagłówków

□ Dla tekstu podstawowego (body text, czyli treść strony)

□ Wyróżnień, cytatów i innych treści dekoracyjnych.

□ Określ w jakich sytuacjach będziesz stosować ich warianty
(bold, italic, itp.)

□ Określ heirarchię treści

□ Zrób przegląd treści i skróć tak, aby zostały tylko naprawdę
istotne informacje.

□ Wybierz zdania, słowa i fragmenty, które są najważniejsze i
wyróżnij je w treści

□ Podawaj treść stopniowo, nie wszystko na raz. Skorzystaj
np. z:

□ Zajawki i opcji „czytaj więcej”

□ Spisu zawartości

□ Rozbijania na moduły, części

□ Opcji pobrania pełnej treści (np. specyfikacji)

□ Infografik i ikon



□ Zadbaj o spójność stylistyczną wszystkich elementów
strony. Zwróć uwagę na:

□ Równemarginesy i odległości między elementami

□ Jednolite kształty przycisków, zdjęć i innych elementów

□ Grubość obrysów (lub ich brak)

□ Cienie (lub ich brak)

□ Sposób wyrównania tekstu i elementów graficznych
(środek, do lewej, justowanie itp)

□ Styl przycisków

□ Styl formularzy

□ Styl ikon

□ Styl grafik

□ Ozdobniki

□ Tła, wzorki, tekstury

□ Stwórz moodboard czyli planszę zestawiającą styl wszystkich
elementów jakie wystąpią na stronie

□ Zachowaj zasadę zgodności między systemem a
rzeczywistością - przycisk niech wygląda jak przycisk, ikona
słuchawki niech odnosi się do numeru telefonu, lupa jako
symbol wyszukiwania itp.

□ Używaj prostego i zrozumiałego języka

□ Trzymaj się standardów (przyzwyczajeń użytkowników), np.:

□ Menu w odpowiednimmiejscu

□ Logo przenoszące po kliknięciu na stornę główną

□ Stopka i jej zawartość

□ Wyróżnienie linkóww treści

□ Itp.

□ Zachowaj estetykę i umiar.


