
�e w�lt aan de slag met �e �nter�eur, maar v�ndt het f��n om vooraf te sparren
of geïnsp�reerd te worden. M�ssch�en v�nd �e het spannend te gaan beg�nnen
en ben �e vooral op zoek naar durf of �e bent al bez�g, maar loopt ergens vast.
Dan �s een bra�nstorm een goed �dee.

WANNEER K�ES �E VOOR EEN BRA�NSTORM?

HOE Z�ET EEN BRA�NSTORM ERU�T?

�k kom b�� �e langs op locat�e* lu�ster, denk met �e mee, kom met oploss�ngen
en mogel��kheden, daag �e u�t, laat �e anders k��ken naar �e ru�mte en geef �e
t�ps en adv�ezen. Een bra�nstorm duurt ongeveer 1,5 uur.
Kort na onze afspraak ontvang �e van m�� d�g�taal een u�twerk�ng van onze
bra�nstorm met alle punten d�e we besproken hebben, eventueel met
aanvullend beeldmater�aal. 
Na deze bra�nstorm heb �e genoeg �nz�chten, t�ps, adv�ezen en �nsp�rat�e om
van start (of verder) te gaan.

VOORAF

aan welke woorden denk �k b�� m��n �deale �nter�eur?
welk gevoel w�l �k �n deze ru�mte ervaren?
hoe gebru�k �k deze ru�mte prakt�sch?
z��n er kleuren waar �k �u�st wel of n�et van houd?

Het �s hand�g om voor de bra�nstorm na te denken over wat �e u�t de
bra�nstorm w�l halen en welke vragen �e hebt.
Weet �e e�genl��k n�et zo goed waar �e moet beg�nnen dan staan h�eronder wat
vragen d�e �e op weg kunnen helpen:

*  B�nnen een straal van 20 km vanaf Landsmeer wordt geen re�svergoed�ng gerekend. Daarbu�ten
geldt een re�svergoed�ng van €0,32 ct per k�lometer.
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GOED OM TE WETEN

Beslu�t �e om na deze bra�nstorm Mar�gold L�v�ng ook te vragen voor het
verder u�twerken en/of ontwerpen van de ru�mte, dan �s het geen probleem
over te stappen naar het bas�s of u�tgebre�de pakket. De kosten van de
bra�nstorm worden dan verrekend.

EVENTUEEL AAN TE VULLEN MET 

Str�ppenkaart €75

Geuradv�es 

Het kan f��n z��n om t��dens de u�tvoer�ng van �e pro�ect gebru�k te
kunnen maken van de expert�se van Mar�gold L�v�ng als �e tw��felt of
een vraag hebt. H�ervoor hebben w�� de 'vraag het aan Mar�gold
str�ppenkaart', met 6 str�ppen.

Geur �s een belangr��k element �n de belev�ng van een ru�mte. en kan
extra verd�ep�ng toevoegen aan het �nter�eurontwerp. 
Mar�gold L�v�ng b�edt �n samenwerk�ng met Ol�ekab�net een
geuradv�es aan door een gecert�f�ceerde aromaconsulent. Samen met
haar bespreek �e de versch�llende mogel��kheden. Een voor �ou
persoonl��k samengesteld hu�sparfum? Of een geuradv�es passend b��
het moodboard van �e hu�s? Er �s van alles mogel��k!
 
 

 

B R A � N S T O R M


