Šárka Vlčková
interiérová designérka
Na Aleji 402, Cítoliby 439 02
IČ: 08501831
Tel. 730 966 873

e-mail: info@sarkavlckova.cz

web: www.sarkavlckova.cz

KONCEPČNÍ NÁVRH INTERIÉRU
Děkuji za Vaši chuť pustit se se mnou do díla.
Zde jsou základní informace o tom, jak naše spolupráce bude probíhat:

Služby, ke kterým se následující informace vztahují:
•

Koncepční návrh interiéru (cena za 1 místnost)

7.950,- Kč

Platební podmínky:
•

V případě domluvené spolupráce, zaplatíte cenu služby

(Jaký je rozdíl mezi „klasickým“ návrhem interiéru a koncepčním návrhem interiéru v mém podání si můžete přečíst
v mém článku na blogu www.sarkavlckova.cz/blog v sekci „Práce designéra“.
Článek nese název: ROZDÍL MEZI NÁVRHEM INTERIÉRU A KONCEPČNÍM NÁVRHEM INTERIÉRU).

Postup vzájemné spolupráce:
⚫ Poté, co mě kontaktujete, budu potřebovat co možná nejpodrobněji popis Vašich představ, požadavků a
další informace o Vás a Vašem interiéru. (Můžete mi sami předložit obrázky, fotografie, co se Vám líbí apod.)
⚫ Po domluvení spolupráce zaplatíte částku za koncepční návrh interiéru.
⚫ Následně Vám v elektronické podobě vytvořím a zašlu prezentaci s typizovanými otázkami a obrázky, ke
kterým se budete vyjadřovat, včetně vyjádření k jednotlivým úkazům – Líbí/Nelíbí + komentář.
⚫ Po vypracování úkolu Vás případně požádám o doplňující informace. Pokud jich budu mít dostatek, začnu
zpracovávat koncepční návrh interiéru.
⚫ V rámci služby koncepční návrh interiéru Vám připravím návrh – půdorys, koncept, moodboard, simple
board, přehled zařizovacích předmětů, nástřel kalkulace…
⚫ Nakonec Vám zašlu finální verzi návrhu s vizualizací (1 skica, v nutných případech 2, barevné). Možné je
elektronické předání, zaslání poštou, anebo se lze domluvit na osobním předání.
⚫ Pokud se Vám bude koncepční návrh zamlouvat, můžete ho použít. Pokud byste v něm chtěli udělat
následné úpravy, lze koncepční návrh interiéru „překlopit“ do klasického návrhu interiéru a dále postupovat…
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(Koncepční návrh interiéru vyžaduje nějaký čas, počítejte alespoň s 1 – 2 týdny pro zpracování)

Jaké výstupy ve spolupráci se mnou obdržíte:
•

Uvítací balíček – desky, informace o spolupráci, kontakt, brožurku – „Průvodce interiérové designérky“ a malý
dáreček
// ! POUZE V PŘÍPADĚ PŘEDÁNÍ POŠTOU NEBO OSOBNĚ ! //

•

Prezentaci návrhu – koncepční moodboard, simple board, přehled zařizovacích předmětů a použitých
materiálů, půdorys, 1-2 vizualizační skicy, nástřelovou kalkulaci a seznam dodavatelů

•

Právní dokumenty – smlouvu o dílo, fakturu

Jaké navazující služby nabízím:
(koncepční návrh interiéru je vhodné kombinovat s dalšími službami – např. dekorování interiéru, focení
interiéru, doplňkové služby – konzultace/poradenství, asistovaný nákup, další černobílé nebo barevné skicy,
půdorysy...)

NEBO LZE V PŘÍPADĚ ZÁJMU POKRAČOVAT SLUŽBOU KLASICKÉHO NÁVRHU INTERIÉRU !

PO DOMLUVĚ MOŽNÝ TAKÉ KOMPLETNÍ ZÁVĚREČNÝ STAGING:
⚫ Pomoc s rozmístěním zařizovacího vybavení v interiéru dle návrhu
⚫ Kompletní dekorování interiéru (podle i mimo návrh)
⚫ Příprava na fotostaging
⚫ Focení interiéru

