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

DEKOROVÁNÍ – SLAVNOSTNÍ A SEZÓNNÍ DEKOROVÁNÍ
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:
•

Dekorování – slavnostní a sezónní dekorování

805,- Kč/h

dopravné

8,- Kč/km

Platební podmínky:
•

Po domluvení spolupráce, před vykonáním služby, zaplatíte cenu služby dle smluveného počtu hodin a
předpokládané dopravné dle počtu km
Případný přeplatek Vám bude vrácen po odvedení služby
Za placenou se považuje každá započatá hodina

Postup vzájemné spolupráce:
⚫ Po tom, co mě kontaktujete, poskytnu Vám veškeré informace k naší spolupráci.
⚫ Domluvíme si čas, datum a podmínky dekorování ve Vašem prostoru.
⚫ Následně zaplatíte cenu služby (smluvený počet hodin, rezervu + předpokládané dopravné)
⚫ Poté přijedu na samotné dekorování, při kterém dle požadavků nadekoruji Váš prostor pro účel svateb,
oslav, plesů, sezónních záležitostí (Velikonoce, Vánoce) apod.
⚫ Pokud vznikne po dokončení služby přeplatek, sdělím Vám jeho výši a následně jej převodem na účet
zašlu.
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Jaké výstupy ve spolupráci se mnou obdržíte:
•

Uvítací balíček – desky, informace o spolupráci, kontakt, brožurku – „Průvodce interiérové designérky“ a malý
dáreček

•

Právní dokumenty – smlouvu o dílo, fakturu, (přeplatkovou fakturu)

Jaké navazující služby nabízím:
(je vhodné kombinovat se službou Konzultace a vytvoření seznamu dekorací bez vizualizace/s rychloskicou,
doplňkové služby – Konzultace/poradenství, asistovaný nákup dekorací...)

+ LZE DOMLUVIT SPOLUPRÁCI S OSVĚDČENÝM TVŮRCEM PROFI VIDEÍ A FOTOGRAFIÍ
(natáčení svatebních medailonků, reklam apod.)

----------------------------------------------+ MOŽNOST POMOCI SE SVATEBNÍMI PŘÍPRAVAMI
po individuální domluvě jsem schopna a ochotna aktivně pomoci s celkovou přípravou svatby,
jiných oslav... – poradenství, asistence a pomoc při zařizování a výběru výzdoby, květinové výzdoby, dortů, barev apod.,
následné dekorování prostoru, dohled nad vizuální stránkou svatby/ oslavy [např. i pro spolupráci s fotografem]

