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	BRIEF: BRIEF - OPIS PROJEKTU
	Aktualizacja-Nowy-projekt: Wybór2
	Aktualizacja: Aktualizacja
	Nowy Projekt: Nowy Projekt
	Rodzaj Projektu: []
	DRUK: Off
	Rodzaj projektu: 1. Rodzaj projektu
	Rynek-wybor: []
	Rynek: 2. Rynek
	Język: Język wg priorytetu
	Format: 3. Format (szerokość x wysokość)
	Pion: Pionowy
	Poziom: Poziomy
	Promowany system: 4. Promowany system (y) w projekcie
	Przeznaczenie: 5. Materiał potrzebny na:
	przeznaczenie-lista: []
	Pion-Poziom: Pion
	Tekst do projektu: 6. Tekst do wykorzystania w projekcie
	Data-eventu: Termin oddania gotowego projektu:
	mail: mail
	mail1: Off
	2: Skrót służbowy
	3: Biznes partner
	4: Wybierz z listy lub wpisz
	5: Wybierz z listy lub wpisz (kolejność podanych języków decyduje o kolecje realizacji)
	Sugestie: 7. Uwagi
	OPIS3: 
	SUGESTIE: Dodaj wszystkie pliki niezbędne do realizacji projektu !
	SUGESTIE2: Wszelkie teksty do wykorzystania w projekcie powinny być zapisane w briefie lub pliku word i/lub excel.
	SUGESTIE3: Wszelkie zdjęcia w oddzielnych plikach: jpg, tif (w możliwie największej rozdzielczości - bez kompresji)
	SUGESTIE4: Wszystkie logotypy, rysunki, grafiki w pliku wektorowym (tzw. krzywe) - formaty (ai, eps, cdr, svg, pdf)
	pole-wymagane: pola wymagane
	Firma: []
	Język-lista2: [1]
	Język-lista1: [2]
	Język-lista3: [6]
	Język-lista4: [5]
	Język-lista5: [4]
	Język-lista6: [3]
	Język-lista7: [8]
	Język-lista8: [7]
	Druk: []
	druk-opis: druk
	www-opis: www
	jednostka-miary: []
	222: Jednostka miary
	Sugestie2: Proszę opisać i dodać wszystko, co pomoże sprawnie przygotować projekt i uniknąć wielokrotnych poprawek, np. przygotowany wcześniej materiał, z poprawkami do aktualizacji w komentarzach; wytyczne partnera; przykłady projektów naszych lub konkurencji, na których ma bazować materiał; zdjęcia, które powinny zostać użyte; informacje do kogo materiał jest kierowany i co jest ważne dla tego klienta.
	Data-eventu-kalendarz: 
	info-up1: Prosimy o wpisanie tekstu (krótkie, drobne opisy) do wykorzystania w projekcie w polu poniżej lub dodanie go w załączniku do zlecenia w formacie Word (teksty dłuższe niż 200 wyrazów), dane tabelaryczne w Excelu.1. Opis do formatowania w Word - proszę oznaczyć najbardziej istotne fragmenty tekstu poprzez pogrubienie, nadanie koloru, powiększenie, bądź stosowanie styli do nagłówków,  spisu treści, wypunktowań itd.2. Opis do formatowania tekstu w polu tekstowym - proszę stosować odpowiedni schemat opisów ("Nagłówek 1") do nagłówków, rozdziałów ("Rozdział 1"), podpunktów (1,2,3..) itd.                                                                                                                                 
	SUGESTIE5: Pliki ważące powyżej 1MB, proszę przekazywać przez usługę w panelu START "Przekaż plik", z pomocą działu IT,    ewentualnie przez narzędzia dostępne w internecie: dropbox, wetransfer.
	SUGESTIE6: W przypadku aktualizacji projektu wszelkie zmiany należy nanosić przy pomocy komentarzy w programie Adobe Acrobat Reader. Szczegółowe wytyczne jak poprawnie używać narzędzi do recenzowania dostępne pod adresem: http://kan-therm-tasks.com
	6: Firma
	WWW: Off
	www: www
	OPIS2: 
	Push: Push
	Push_chk: Off
	Push_Plat_chk: Off
	Push Platinum: Push Platinum
	PP_chk: Off
	PP: PP Green
	PP Green: PP Green
	PP-green_chk: Off
	Steel: Steel
	Steel_chk: Off
	Ogrzewanie powierzchniowe: Ogrzewanie powierzchniowe
	OP_chk: Off
	Inox_chk: Off
	Inox: Inox
	x: Finalne przeznaczenie pliku:
	uklad: Układ dokumentu
	11: Podaj rozmiar w pikselach
	www-rozmiar: 
	Text1: * Uwaga! Nie jest to termin dostawy gotowego materiału produkcyjnego, czyli np. wydrukowanej ulotki, katalogu. Jeśli materiał potrzebny jest na konkretną datę, proszę to wpisać w uwagach.
	task www: 
	zxc: Zlecenie projektu posiada akcept przełożonego zamawiającego.
	dzial1-akcept: Off
	bg-druk: 
	bg-www: 
	Do druku: do druku
	Do druku_naklad: nakład do druku
	ilosc-do-druku: 
	Skrot: 
	1: Osoba zlecająca
	BiznesPartner: [ ]
	Button6: 
	ImieNazwisko: 
	Text7: NMR2 - Azja, Bliski Wschód, Afryka, AmerykaNMR3 - PolskaNMR4 - WschódNMR5 - Niemcy, SkandynawiaNMR6 - Południe, PribałtykaNMO3 - Pracownicy Kleosin, SSSE
	Press_chk: Off
	PressGas_chk: Off
	Press: Press
	Press Gas: Press Gas
	Text3: W przypadku problemów z edycją formularza, prosimy o jego pobranie i zapisanie na dysku.
	Wersja: Ver. 1.2
	Sprinkler_chk: Off
	Sprinkler: Sprinkler
	Systemkan_chk: Off
	System Kan-therm: System KAN-therm
	inny: inny (wpisz)
	inny-do: 
	FR_00000_CALENDARBUTTON_Data-eventu-kalendarz: 
	FR_00000_Calendar: 
	CalendarHead: mm/dd/yyyy
	CalendarMonth: [7]
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