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Ankieta do BOHATERA MARKI od studiokomiks.pl 

 

Brand hero to świetny pomysł na promocje, wspieranie reklamy i edukacje. 

Skierowany może być nie tylko do dzieci i młodzieży ale także do bardzo szerokiego 

spektrum dorosłych i dojrzałych odbiorców. Bohater marki  to doskonały sposób 

komunikowania się z konsumentami i prezentacje usług oraz produktów firmy.  

Brand hero poprzez pozytywne emocje buduje relacje między klientem a marką i w 

przystępny, atrakcyjny sposób opowiada o usługach i produktach firmy.   

Dlatego tak ważne jest aby został „skrojony na idealną miarę” każdej firmy i produktu.  

Poniższe informacje są bezcenne przy projektowaniu bohatera marki. Pozwolą nam 
lepiej zrozumieć Państwa potrzeby, działanie firmy oraz oczekiwania. Wypełnienie ankiety 
przyspieszy prace projektowe oraz realizację zamówienia. 

Ankieta jest przeznaczona wyłącznie do naszego wglądu, aby pomóc oraz ułatwić nam 
pracę kreatywną nad idealnym bohaterem marki dla Państwa. 
 
 

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety. 
[   ]  - odpowiednie pole proszę zaznaczyć “X” 
* - pola bardzo ważne 
 

INFORMACJE DO PROJEKTOWANIA BOHATERA MARKI 

1. Nazwa firmy, krótki opis działalności oraz historii. 
Na czym dokładnie polega oferta Państwa biznesu? 
………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
2. Jaka jest misja, cel, filozofia firmy? 
Prosimy o krótki opis. 
………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
3. Jaka jest grupa docelowa? Do kogo skierowane są usługi / produkty firmy?* 
Z kim ma komunikować się bohater marki? 

………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
4. Kto jest największą konkurencją firmy? 
………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
5. W jakim stopniu konkurencyjny jest rynek? 
………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
6. Czym różni się Państwa firma / produkt / oferta od konkurencji?  
………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
7. Które postacie uważają Państwo za dobrze komunikujące się z klientem i dlaczego? 
Proszę o przykłady (grafiki, linki, nazwę marki / firmy): 

………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
8. Jak ma nazywać się bohater marki?* 
………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
9. Czy mają Państwo własną wizje, pomysł na bohatera?* 
Jeśli tak to prosimy o opis. 
………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
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10. Bohater marki ma być:* 
[   ] - postacią ludzką 
[   ] - zwierzęciem 
[   ] - postacią abstrakcyjną 
 
11. Czy chcą Państwo zaprojektować?:* 
[   ] - jednego bohatera 
[   ] - dwóch bohaterów 
[   ] - grupę bohaterów / postaci 
 
12. Czy bohater marki ma posiadać jakieś specjalne zdolności, atrybuty, przedmioty?* 
………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
13. Czy bohater powinien nawiązywać do logo?* 
………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
14. Jakie kolory powinny dominować w postaci bohatera?* 
………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
15. Czy bohater powinien nawiązywać kolorystyką do logo?* 
………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
16. Jaki slogan reklamowy, hasło reklamowe ma firma / usługa / produkt?* 
………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
17. Jakie są najważniejsze cechy, zalety, które ma prezentować bohater marki?* 
………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
18. Co chcieliby Państwo, aby bohater marki przekazał o firmie / usłudze / produkcie? 
………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
19. Jakie będzie docelowe zastosowanie bohatera marki (druk, strona www, ulotki, 
banery, plakaty etc.)? 
………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
20. Co chcieliby Państwo usłyszeć o własnym bohaterze marki od swoich klientów w 3 
zdaniach? 
………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
 
21. Jaki jest termin realizacji projektów?* 
………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
22. Jaki posiadają Państwo budżet na zaprojektowanie bohatera marki? 
………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
23. Czy potrzebują Państwo również zaprojektować komiksy, ilustracje reklamowe do 
kampanii? 
………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
 
Kontakt*: 
………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
Telefon*: 
………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
Email*: 
………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
Strona www (firmy / produktu)*: 
………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
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Nasze Studio Grafiki i Komiksu studiokomiks.pl oferuje kompleksowy zakres usług 
projektowania na potrzeby kampanii reklamowych, promocyjnych oraz edukacyjnych. 
Specjalizujemy się w komiksie i ilustracji reklamowej oraz w kreowaniu bohaterów dla marek 
i produktów.  

Opracowujemy i realizujemy publikacje edukacyjne, informacyjne oraz reklamowe dla 
instytucji państwowych, firm, produktów. 

 
Zobacz naszą galerię interaktywną: 
> GALERIA 
> TUTORIALE  
 
Brand Hero 
> Zobacz galerię bohaterów marki  
> Zobacz jak kreujemy bohatera marki 
> Zobacz jak kreujemy postacie 
 
Logo design: 
> Zobacz galerię logo 

> Zobacz jak projektujemy znak graficzny logo  

> Zobacz jakie powinno być dobre logo 

Komiksy: 
> Zobacz paski komiksowe 

> Zobacz komiksy i plansze komiksowe  
> Zobacz jak kreujemy komiksy 

 
Ilustracje: 
> Rysunki satyryczne 
> Ilustracje 
> Ilustracje reklamowe 
> Ilustracje motywacyjne 

 

Komiksy edukacyjne: 
> Zobacz przygody krokodylka Tirka 
> Zobacz ekokomiks – przygody Wietrzyka i Słoneczka  
> Zagraj w nasze gry edukacyjne i mobilne 

 
> POP ART 

> prezent spersonalizowany  
 
> Zobacz nasz fun page na Facebooku 
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