PORADNIA ARCHITEKTONICZNA - ZASADY WSPÓŁPRACY

Czym jest poradnia?
Poradnia architektoniczna to wsparcie w rozwiązaniu konkretnego problemu z pomocą architekta. Trwa
minimalnie tydzień, a maksymalnie miesiąc i kosztuje od 500-3000 PLN (w zależności od wybranej opcji
).
Poradnia ma za zadanie:
- znaleźć rozwiązanie konkretnego problemu (np. jakiejś niedogodności we wnętrzu)
- podać w pigułce wstępne pomysły i rozwiązania na wnętrze (za pomocą rzutu funkcjonalnego i tablicy
inspiracji)
- pomóc dokonać właściwego wyboru (np. pomiędzy dwoma nieruchomościami przy zakupie)
W zakres poradni wchodzi:
- analiza wnętrza / mieszkania / domu /czy konkretnego problemu (za pomocą rozmów, ankiet, maili, etc)
- opracowanie materiałów rysunkowych na spotkanie (plan funkcjonalny + tablica inspiracji, przykłady
rozwiązań poszczególnych pomieszczeń, proponowana kolorystyka, stylistyka, znalezienie spójnego
pomysłu na wnętrze, ewentualnie komentarz do Twoich pomysłów, pomoc w wyborze)
- spotkanie i prezentacja (na miejscu w Młynie Zabierzów lub online, około 1-1,5h, ale jeśli potrzebujesz
więcej czasu, nie kończę spotkania; rozmawiamy tak długo, aż Twoje wątpliwości zostaną rozwiane)
- podsumowanie spotkania (w postaci pisemnej, wraz z materiałami graficznymi i tablicą inspiracji)
- serwis (możliwość zadania dodatkowych pytań po spotkaniu + pomoc w doborze konkretnych produktów
dostępnych na rynku LUB monitoring postępów nad pracami LUB poradnia na sms - do wyboru w zależności
od Twoich preferencji)
W zakres poradni nie wchodzi:
- inwentaryzacja pomieszczenia
- wizyta na miejscu
- modele 3d czy wizualizacje
Zasady współpracy:
1.
Oferta poradni nie jest projektem wnętrz, projektem koncepcyjnym, czy projektem wykonawczym.
Projekt wnętrz wykonywany w ramach współpracy z architektura szyta na miarętrwa ponad 2 miesiące i
kosztuje 120-180zł/m2 (w zależności od zakresu opracowania).
2. Udzielam wsparcia. Sugeruję rozwiązania. Ale to Ty podejmujesz ewentualne działania i zmiany w
odpowiednim dla Ciebie czasie.
3. Konsultacje odbywają się online. Przed przystąpieniem do prac jesteś zobowiązany dostarczyć mi
niezbędny pakiet materiałów, czyli plan pomieszczenia, zdjęcia, wymiary i inne niezbędne informacje, o
które zostaniesz poproszony.
4. Pracuję wyłącznie nad zagadnieniami określonymi na początku współpracy. Wszelkie dodatkowe
tematy, które pojawią się w trakcie rozmowy, mogą stanowić podstawę do kolejnych konsultacji
5. Przygotowane materiały zostaną zaprezentowane w trakcie spotkania, a po spotkaniu przesłane w
formie elektronicznej. Nie udostępniam materiałów przed spotkaniem.
6. Usługę w poradni należy zarezerwować z około miesięczym wyprzedzeniem. Warunkiem rezerwacji
terminu jest wpłata zaliczki (50% kwoty wybranej usługi) na konto: Zofia Rauch Idea Bank 70 1950 0001
2006 0445 0258 0003
7. Szczegółowy zakres i czas trwania usługi uzależniony jest od wybranej opcji z poradni:
http://mariarauch.pl/poradnia-architektoniczna/i może być dostosowany do Twoich potrzeb według
ustaleń przed rozpoczęciem prac. W końcu kroję tę usługę dla Ciebie na miarę!

