2007 10 31 - PODSUMOWANIE października
Szanowni Państwo
Chciałbym podsumować nasze wspólne, w ramach grupy focusowej, październikowe prace nad
komunikacją wizualną Polrisku i witryną internetową naszego stowarzyszenia. Dziękuję bardzo za
pomoc przy Zagadnieniach 1 do 5. Poniżej zestawienie wyników tych prac i przypomnienie
podstawowych informacji dotyczących naszego projektu.
Niebawem dalsze prace będziemy liczyć na Państwa pomoc.
Wszelkie szczegółowe rezultaty można znaleźć na stronie: www.jacekjamroz.eu/Polriskwww8.html
Pozdrawiam
Jacek Jamroż
-------------------------

Warianty kolorystyki
plik : 2007.10.30.Polrisk.www8.ZAGADNIENIE.1.4.warianty.kolorystki

Dotychczas wypracowano poniższe ograniczenia. Będziemy nad tym dalej pracować z MP.
- Tło główne: Białe
- Ewentualne tła pomocnicze: Odcienie szarości
- Kolory czcionek : trzy: purpura i szara z logo oraz czarna albo zgniłozielona
- Kolor czcionki dominującej: jeden: szary z logo albo czarny albo zgniłozielony
- Zdjęcie z elementem ludzkim: tak ale mniejsze i w zależności od treści wiodącej w innym miejscu
- Kolor zdjęcia jw.: naturalne kolorowe albo monochromatyczne: szare lub zgniłozielone

---------------------------------

Umiejscowienie logo
Plik: 2007.10.12.Polrisk.www8.ZAGADNIENIE.2.2.umiejscowienie.logo

Uzgodniono poniższe logo w lewym górnym rogu.

---------------------------------

Menu zawartość
Plik: 2007.10.27.Polrisk.www8.ZAGADNIENIE.3.4.Menu.zawartosc.i.uklad

Kolejność jest obecnie przypadkowa. Nazwy też można jeszcze zmieniać. Strefa wewnętrzna będzie
budowana po przejściu Logowania. Obecnie nie ma jeszcze szczegółowych planów w tym zakresie.
Polrisk
Członkostwo
Wydarzenia
Risk Management
Kontakt
Logowanie
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Czyli informacje O nas o Stowarzyszeniu
Czyli publicznie ludziach będących w Polrisku i warunkach przyłączenia się
Czyli Informacje, News, Eventy itp
Czyli Wiedza, Edukacja, Publikacje, Standardy itp
Czyli wszelkie dane kontaktowe
Czyli Rejestracja i przejście do części wewnętrznej
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Menu układ
Plik: 2007.10.27.Polrisk.www8.ZAGADNIENIE.3.4.Menu.zawartosc.i.uklad

Przyjęto do dalszych prac układ pioNowy. Zespół wypracował wynik neutralny należy więc przychylić
do opinii lidera (RR) i fachowców (MP).

---------------------------------

Słowa klucze
Plik: 2007.10.18.Polrisk.www8.ZAGADNIENIE.4.2.Slowa.klucze

Słowo dominujące:
Wiedza

Polirisk jako źródło wiedzy i punkt pozyskania informacji.
Słowa wspierające:

Wsparcie
Ludzie

Polrisk to organizacja pomagająca w rozwiązywaniu problemów.
Polrisk to miejsce spotkania fachowców i nawiązywania kontaktów.

Słowa klucze - sposób na odróżnianie się, cechy szczególne, które mają nas odróżniać w otoczeniu.
Czyli tak chcemy budować wizerunek Polrisku, aby w pierwszej kolejności postrzegano nas jako źródło
Wiedzy, a w dalszej kolejności jako miejsce Wsparcia w rozwiązywaniu problemów i spotkania Ludzi
związanych profesjonalnie, fachowo z zarządzeniem ryzykiem.

---------------------------------

Polrisk chce się odróżniać od:
Plik: 2007.10.19.Polrisk.www8.ZAGADNIENIE.5.2.Tresc.wiodaca

-podobnych stowarzyszeń towarzysko - reprezentacyjnym
-stowarzyszeń o charakterze sprzedażowym, nastawionych jawnie czy niejawnie na zysk
-od ubezpieczycieli, brokerów i agentów ubezpieczeniowych
-od instytucji finansowych aby nie kojarzyć się z ryzykiem finansowym

---------------------------------

Witryna internetowa Polrisk ma służyć
Plik: 2007.10.19.Polrisk.www8.ZAGADNIENIE.5.2.Tresc.wiodaca

przede wszystkim:
-Członkom stowarzyszenia Polrisk
oraz drugorzędnie:
-Risk managerom w Polsce
-Podmiotom szukających wsparcia w zarządzaniu ryzykiem

Jacek Jamroż

2007.10.31.Polrisk.www8.PODSUMOWANIE.pazdziernika

2/4

Polrisk elitarny
Plik: 2007.10.19.Polrisk.www8.ZAGADNIENIE.5.2.Tresc.wiodaca

Zdecydowano podstawowy dominujący odbiorca zbiorowy przekazu ze strony Stowarzyszenia Polrisk
ma być elitarny. Elitarny dla Risk Managerów.

---------------------------------

Treść wiodąca witryny Polrisk
Plik: 2007.10.19.Polrisk.www8.ZAGADNIENIE.5.2.Tresc.wiodaca

Dyskusja nasza nie przyniosła istotnego rozstrzygnięcia. Trzeba będzie to wypracować w oparciu o
powyższe wszystkie rezultaty.
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INFORMACJE o projekcie budowy nowej witryny internetowej Polrisk.
Cel projektu:
nowa witryna internetowa wg nowego szablonu, z nową zawartością merytoryczną i nowymi funkcjami.
Koordynacja po stronie Polrisk:
Jacek Jamroż
Wykonawca informatyczno - graficzny:
Millenium Project - Poznań (MP)
Harmonogram:
wrzesień - październik 2007
- dopracowanie podstaw komunikacji wizualnej Stowarzyszenia,
w tym
- badanie ankietowe wśród członków
- krótki warsztat na spotkaniu 19/09/2007
19/09/2007
-prezentacja wstępnych pomysłów Millenium Project
wrzesień - listopad 2007
-opracowanie koncepcji strony
-podział kompetencji w zakresie merytorycznym tworzenia wybranych funkcji strony - liczę na Państwa
wsparcie
listopad 2007 - styczeń 2008
-dopracowanie strony, wszystkich funkcji, uzupełnienie treści
-testy wewnętrzne w styczniu
31/01/2008
-premiera publiczna witryny
luty - marzec 2008
testy końcowe
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