ÁRAK
A családfa árát a fán szereplő nevek száma határozza meg.
Az alábbi alapárak a megrendelői igényeitől függően felfelé és lefelé is változhatnak.

0-30 név:

2400 Ft/név-től
30-60 név:

2200 Ft/név-től
60-90 név:

2000 Ft/név-től
90-... név:

1700 Ft/név-től

Az alapár tartalmazza:
> Szerkezeti terv készítése
> Mintarészlet készítése
> A teljes fa elkészítése
> Név+születési/halálozási dátum megjelenítése névtáblán/szalagon
> A fa címzése (A fa alján található család neve nagyobb méretben.)
> Anyagköltség
> Magyarországon belüli ingyenes szállítás

Az alapár NEM tartalmazza, azonban kérhető:
> Keretezés
> A címer megjelenítése a családfa mellett
> Születési, halálozási helyszínek feltüntetése
> Szakmák feltüntetése
> Egyéb díszítések a fán (háttér, családra utaló jelek, jelképek)
> A családfa keretére erősített rézlapocska címzéssel (Pl.: XYZ Család)
> Másolatok készítése a fáról egyedi méretekben
> A fa digitalizált másolata.

Legkisebb rendelési tétel: 10 fő.

Bármilyen kérdésükre készséggel válaszolok az alábbi elérhetőségeken:

06 20 29 49 600 | ulrichakos@gmail.com
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Megbeszélés

Egyeztetünk a fa minden részletéről
és a végleges árról.

Ön

Előleg kiﬁzetése
A fa árának 40%-a.

Ön

Tartalom átadása

Ez történhet papíron és digitális formában is.
Utóbbi a pontosság miatt előnyösebb.

Ön

Szerkezeti terv elkészítése
Egy digitális tervet készítek a fa szerkezetéről,
melyen látható a fa elhelyezése és formája a
papír felületelen, valamint az összes végleges
szöveges tartalom a névszalagokra /
táblácskákra illesztve. Itt az összes szöveges
tartalomra egy jóváhagyást szoktam kérni.

Ön

Mintarészlet elkészítése
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A végleges fa egy részletét kidolgozom melyen
már látható a fa erezete, színe, lombkorona, név
és szalag/névtábla. Ez alapján kerül
kidolgozásra a fa vizuális megjelenése.

Ön

A fa elkészítése

A fa elkészítése mérettől függően 1-4hét.
180 fő fölötti fák esetében előfordulhat
hosszabb idő.

Ön

Kiﬁzetés

A farajzolás teljes díjának rendezése.
(további 60%)

Ön

A fa átadása

A fa átadása, elküldése. Kérhető az ország
szabadon választott pontjára.

Ön

Legkisebb rendelési tétel: 10 fő.

Bármilyen kérdésükre készséggel válaszolok az alábbi elérhetőségeken:

06 20 29 49 600 | ulrichakos@gmail.com

