Konzultace home stagingu
Při objednání home stagingu s Vámi nejdříve zkonzultuji Vaši situaci a požadavky. V ceně
konzultace dokonce provedu kontrolu Vámi požadované ceny za Vaši nemovitost a její konkurence
schopnost s podobnými nabídkami nemovitostí.
Po prohlédce Vaší nemovitosti dostanete rady, co je třeba změnit nebo upravit, s vědomím
minimálních nákladů.
Po provedení základního Home Stagingu okamžitě uvidíte změny, které udělají dobrý dojem na
potenciálního kupce, a to je důležité pro úspěšný prodej.
Cena za cca 2-3 hodinovou konzultaci home stagingu je 850,-Kč.

Realizace home stagingu
Pokud se realizací home stagingu nechcete zabývat sami, provedu Vám kompletní realizaci na klíč.
Mým cílem je s minimálními náklady vykouzlit zajímavý interiér, který zaujme.
Využiji věcí, které již máte nebo zapůjčím dekorativní prvky z vlastních zdrojů.
Součástí realizace je i kompletní úklid nemovitosti a její nafocení.
Nemohu Vám garantovat, že Vaši nemovitost prodáte nebo pronajmete za nereálnou cenu, ale mohu
Vám zaručit, že Vaše nemovitost bude dobře působit na zájemce jak prezentací na internetu, tak
během prohlídek.
První dojem je vždy rozhodující! Studie tvrdí, že rozhoduje prvních 15 vteřin. Nepropásněte je!
Dobře připravená nemovitost může nalákat více zájemců. Pokud se jim líbí Vaše nemovitost a
lokalita, pak již stačí domluvit oboustranně akceptovatelnou cenu.
Cena za realizaci home stagingu je smluvní, závisí na rozsahu prací.

Bytový design
Pokud si nevíte rady, jak řešit Váš interiér, zkuste tuto službu. Vždy je dobré nezaujatý pohled
někoho jiného, mohou se Vám odkrýt nečekané možnosti řešení interiérů.
Na základě svých zkušeností Vám nabídnu tipy a možná řešení. Do ničeho Vás rozhodně nikdy
nenutím a volba realizace je čistě na Vašem rozhodnutí.
Cena je přijatelná pro každého - 200Kč/h.

Malby na zeď
Zajišťuji dětské malby do pokojíčků dle Vašeho přání nebo dle předlohy. Prohlédněte si několik
ukázek mé práce.
Orientační cena je okolo 1.300,-Kč za kompletní realizaci, včetně barev.

Kompletní úklidové služby
Jsem pro Vás připravena zajistit jak jednorázové, tak pravidelné kompletní úklidové služby.
Specializujeme se zejména na interiéry bytů a rodinných domů.
Cena 130Kč/h.

