Šárka Vlčková
interiérová designérka
Na Aleji 402, Cítoliby 439 02
IČ: 00000000
Tel. 730 966 873

e-mail: info@sarkavlckova.cz

web: www.sarkavlckova.cz

PROFESIONÁLNÍ ANALÝZA VAŠEHO SOUČASNÉHO INTERIÉRU NA
ZÁKLADĚ FOTOGRAFIÍ
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:
•

Profesionální zhodnocení vašeho
současného interiéru na základě fotografií

1 599,- Kč / do 10 fotografií
1 999,- Kč / nad 10 fotografií

Platební podmínky:
•

Po domluvě a zaslání fotografií k posouzení zaplatíte 100% ceny za zpracovanou analýzu

•

!! Vypracování a předání materiálů proběhne až po uhrazení celé částky !!

Postup vzájemné spolupráce:
⚫ Po tom, co mě kontaktujete, spojím se s Vámi a poskytnu Vám veškeré informace potřebné k naší
spolupráci.
⚫ Následně mi zašlete fotografie interiéru, abych jej mohla posoudit.
⚫ Uhradíte 100% ceny za zpracování analýzy.
⚫ Poté dojde k samotnému zpracování analýzy.
⚫ Jakmile budu mít posouzení interiéru hotové, domluvím se s Vámi na předání dokumentu, který bude
obsahovat mj. 3+ normostrany analytického textu.
⚫ Předání dokumentu může proběhnout buď elektronickou formou nebo v tištěné podobě (osobní
převzetí či zaslání poštou).

(Zpracování analýzy vyžaduje trochu času, počítejte minimálně s 2 -3 dny)
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Jaké výstupy ve spolupráci se mnou obdržíte:
•

Uvítací podklady – informace o spolupráci, kontakt

•

Dokument se zpracovanou analýzou – posuzované fotografie, základní informace, textové zpracování analýzy
(3+ normostrany textu)

•

Právní dokumenty – smlouvu o dílo, fakturu

Jaké navazující služby nabízím:
(je možné kombinovat s dalšími službami – např. doplňkové služby – konzultace, černobílá skica, barevná
skica, půdorys...)

! LZE VYUŽÍT I JAKO DÁREK !
(k dispozici VOUCHER na zpracování profesionální analýzy současného interiéru)

