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8.4 - Dialogi z klientami – omawianie szczegółów

zlecenia

A: Dzień dobry! Chciałabym omówić projekt

architektoniczny, którego wstępną ofertę otrzymałam od

Państwa jakiś czas temu.

B: Dzień dobry! Tak, oczywiście. Już otwieram tę ofertę. Jakie

ma Pani uwagi/pytania?

A: Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że bardzo

spodobał mi się ten projekt i jestem zainteresowana jego

realizacją. Mam pytania dotyczące dokładnych kosztów

przygotowania projektu całego domu i terminu jego

wykonania.

B: Oczywiście, już wyjaśniam. Ceny projektów uzależnione są

od rodzaju pomieszczenia, jego wielkości oraz Państwa

wymagań odnośnie materiałów wykończeniowych.

Generalnie zasada jest taka, że im bardziej skomplikowana

jest przestrzeń do zaprojektowania, tym więcej czasu

architekt musi na nią poświęcić, więc cena będzie wyższa. 

A: Rodzaj pomieszczenia i jego wielkość są dla mnie

zrozumiałe. Dlaczego cena projektu zależy od materiałów

wykończeniowych?

B: Tutaj chodzi o to, że bardziej wyszukane materiały

wymagają od nas więcej pracy przy przygotowaniu

wizualizacji projektu, ponieważ nie są one dostępne w

podstawowych bazach materiałów. Często producenci nie

mają odpowiednio wybranych materiałów dla architektów i

przygotowanie projektu zajmuje więcej czasu, a w przypadku

przygotowania kosztorysu, architekt poświęca więcej czasu

na kontakt z firmą.

A: Aha, już rozumiem. Ja poproszę o standardowe materiały

zatem. Chciałabym pakiet projektu wnętrza całego domu, 2

łazienki, kuchnia, salon, 4 sypialnie, pokój gościnny i klatka

schodowa.

B: Dobrze, już sprawdzam ile wstępnie taki pakiet będzie

kosztować….przy standardowych materiałach wyjdzie 20

tysięcy złotych brutto za pakiet. Przysługują Pani zmiany i

konsultacje na etapie projektu i później do 10 zmian po

zakończonym projekcie bezpłatnie. Kolejne zmiany będą już

płatne.

A: Dobrze, rozumiem. Taka cena i warunki pasują mi.

B: Świetnie, bardzo się cieszę. Przygotuję umowę i prześlę ją

Pani do przejrzenia. Po podpisaniu umowy spotkamy się w

celu omówienia stylu, w jakim chciałaby Pani urządzić swój

dom oraz omówimy wstępnie koncepcję wystroju domu.

A: Wspaniale, dziękuję bardzo. A ile zajmie przygotowanie

projektu?

B: Myślę, że w 3 tygodnie od podpisania umowy dostanie

Pani już wstępne projekty, które przedyskutujemy, a

następnie po kolejnych 2 tygodniach przedstawimy projekty

z poprawkami.

Przykład dialogu z klientem odnośnie

szczegółów zamówienia w firmie

architektonicznej:

A: Czyli realnie zajmie to około półtora miesiąca?

B: Myślę, że tak. Jeżeli będzie więcej poprawek to czas

realizacji może wydłużyć się nawet do 3 miesięcy, ale w

końcu jest to projekt wnętrza Pani nowego domu, warto się

zastanowić i na spokojnie podjąć decyzję o jego wyglądzie.

A: Tak, zgadzam się. Zastanawiałam się na kiedy mniej

więcej mam umawiać firmę wykończeniową. Teraz już

wstępnie wiem.

B: Czy ma Pani jeszcze jakieś pytania?

A: Nie, dziękuję. Czekam zatem na maila z umową.

B: Prześlę najpóźniej do jutra do końca dnia.

A: Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia!

B: Dziękuję! Do widzenia!

Przykłady wyrażeń z lekcji, na które warto

zwrócić uwagę wraz z ich rozszerzeniem:

Chciałabym/Chciałbym omówić z Panią/Panem/Państwem …

(co?) …

… projekt łazienki / ofertę cateringową / warianty oferty / kurs języka

polskiego dla naszych pracowników / szczegóły remontu naszego

mieszkania / warunki wypożyczania samochodów / zabiegi

rehabilitacyjne / szkolenia dla naszej firmy.

Mam pytania dotyczące … (czego?)…

… dokładnych wymiarów mebli / dużej różnicy w cenie pomiędzy

poszczególnymi pakietami / dokładnych terminów realizacji zamówienia

/ materiałów, z których produkowane są ubrania / możliwości

wprowadzenia zmian w projekcie / możliwości dopasowania usług do

naszych potrzeb/ przeszkolenia większej ilości pracowników.

Ceny są uzależnione od … (czego?) …

… ilości przeszkolonych osób / jakości użytych materiałów /

dokładnych parametrów urządzenia / terminu wykonania usług

/ konieczności zamawiania specjalistycznych materiałów / ilości

pokojów do pomalowania / pakietów z zabiegami, które

Państwo wybierzecie / ilości godzin pracy naszych pracowników

/ Państwa wymagań odnośnie standardu wykończenia.

Opcja, którą Pani wybrała/Pan wybrał/Państwo wybraliście

będzie kosztować ... (ile?)…

… 15 (piętnaście) tysięcy złotych brutto / 5 (pięć) złotych za sztukę przy

zamówieniu powyżej 1000 (tysiąca) sztuk / 300 (trzysta) złotych od osoby

/ 1500 (tysiąc pięćset) złotych.

Wykonanie/Realizacja zlecenia zajmie … (ile czasu?) …

… 3 (trzy) miesiące / około 3 (trzech) tygodni / 2 (dwa) miesiące / 4

(cztery) dni / pół roku. 

Czy istnieje możliwość … (czego?) …

… przetestowania sprzętu przed szkoleniem / wprowadzenia zmian do

projektu / zwiększenia zamówienia / zmiany osób realizujących zlecenie /

modyfikacji zlecenia?


