Projekt wnętrz do 100m2 w cenie 67 zł za m2 we współpracy
bezpośredniej i w cenie 57 zł za m2 we współpracy online.
Przy projektach domów i większych wnętrz (powyżej 100m2) cena ustalana jest
indywidualnie.
PROJEKT MIDI pozwala przekonać się, czy wyobrażenie wnętrza spełni oczekiwania
Klienta po zrealizowaniu projektu! Umożliwia sprawdzenie przed rozpoczęciem prac
remontowych czy wykończeniowych, jak będzie wyglądały docelowo pomieszczenia –
służy temu przedstawienie planu 2d – płaskich rzutów w 3d – wizualizacji.
Prezentuje potencjalne możliwości wnętrza!
W projekcie online:
•
•
•

•

niższa cena wynika z przerzucenia pomiarów projektowanego obiektu i nadzoru
nad realizacją na Klienta;
wartość merytoryczną jest taka sama jak w przypadku projektowania tradycyjnego;
cały kontakt odbywa się za pośrednictwem Internetu. Podczas rozmów
telefonicznych, na Skypie lub drogą e-mail ustalone zostają upodobania i
preferencje Klienta;
Klient otrzymuje pełną dokumentację tak jak w zwykłym projekcie.

Praca nad projektem obejmuje dwa etapy:
1.określenie funkcji projekt MINI - dwie propozycje zorganizowania przestrzeni w formie
rzutu z góry obejmujące rozmieszczenie ścian działowych, ustawienia mebli i innych
elementów wyposażenia na podstawie pomiarów:
• we współpracy bezpośredniej wykonanych przez PROJEKTwNET
•

przy współpracy online na podstawie Pomiarów Klienta wykonanych według
instrukcji „Jak mierzyć”

2. stworzenie koncepcji - dwa warianty aranżacji w formie wizualizacji wybranego przez
Klienta wariantu funkcjonalnego rzutu domu, mieszkania;
• propozycje kolorów, materiałów, mebli i detali rozwiązania funkcjonalnego;
•
•

poglądowe wizualizacje 3d wybranych pomieszczeń obrazujące ustalenia zawarte
w projekcie.
przekroje lub rozwinięcia ścian z uwzględnieniem kolorystyki, materiałów
wykończeniowych i wyposażenia - kolorowe rysunki.

Bazę do stworzenia projektu MIDI może stanowić projekt MINI – funkcjonalny wykonany
przez naszą Pracownię - decydując się na dodatkową opcję Klient dopłaca różnicę w
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cenie.
Jak przebiega współpraca?
Krok 1: Zgłoszenie się Klienta do PROJEKTwNET w celu nawiązania współpracy
możliwa online i bezpośrednio.
Krok 2: Wysłanie narysowanego przez Klienta Planu pomieszczenia, zdjęć oraz
sformułowanych oczekiwań na adres biuro@projektwnet.pl. Współpraca online lub
umówienie się na spotkanie - współpraca bezpośrednia.
Krok 3: Sporządzenie pisemnej umowy regulującej zasady współpracy pomiędzy
Klientem a PROJEKTwNET po ustaleniach telefonicznych, Skypem i wymianie
e-maili lub w bezpośredniej rozmowie.
Krok 4: Wpłata uzgodnionej Ceny przelewem na podane w zakładce „Kontakt”
konto PROJEKTwNET;
Kroki 5,7: Zatwierdzanie do dalszej realizacji wybranego przez Klienta wariantu
Projektu;
Krok 6,8: Wpłata uzgodnionej Ceny za kolejny etap projektu przelewem na podane
w zakładce „Kontakt” konto PROJEKTwNET;
Krok 9: Odbiór gotowego Projektu w ciągu dwóch tygodni. Przesyłka kompletu
dokumentów drogą e-mail lub pocztą tradycyjną (dodatkowo płatne)!
Opłaty za projekt są regulowane etapami w sposób następujący:
Zaliczka: 370 zł płatne przy składaniu zamówienia.
Rata 1: 50% pozostałej kwoty całkowitej płatne po akceptacji projektu funkcjonalnego MINI
Rata 2: pozostałe 50% kwoty płatne przed przekazaniem wizualizacji – projektu MIDI
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