Projekty przyczep gastronomicznych
Jesteś profesjonalistą, dlatego potrzebujesz najwyższej jakości rozwiązań. Zapoznaj się bliżej z naszą ofertą
i świadomie wybierz partnera w biznesie.
JG Gastro działa na rynku od 2007 roku i jest liderem w produkcji mobilnych punktów sprzedaży. Zdobyte doświadczenie w tworzeniu konceptów
sprzedażowych gwarantuje dobrą znajomość rynku, szybkie tempo pracy oraz finalnie zyski klientów.
Nie masz możliwości przygotowania rysunku technicznego oraz wizualizacji? Zrobimy to za Ciebie.
Kompleksowy projekt przyczepy gastronomicznej wykonany przez naszą firmę zagwarantuje brak pomyłek w wykonaniu samej przyczepy oraz
mebli, możliwość przemyślenia przestrzeni i wprowadzenia zmian przed realizacją oraz da możliwość prawidłowej kalkulacji inwestycji.

Cennik projektów przyczep
500 pln netto

1000 pln netto

•
•
•
•
•

•

(czas realizacji do 5 dni roboczych)
Rysunek techniczny

(czas realizacji do 10 dni roboczych)

Doradztwo
Wytyczne instalacyjne po akceptacji projektu
Wizualizacja po akceptacji projekt

•

Rysunek
techniczy
przez
rzeczoznawcę
epidemiologicznych

ds.

zatwierdzony
sanitarno-

500 pln netto

(czas realizacji do 5 dni roboczych)

•

Księga HACCP oraz kodeks GHP / GMP

Opis technologiczny

Kalkulacja wyposażenia

500 pln netto

(czas realizacji do 5 dni roboczych)

•

Projekt przyczepy z zewnątrz

Projekt to podstawa przy wyposażeniu każdego lokalu gastronomicznego, także tego mobilnego. Rysunki są ogromnym ułatwieniem. Inwestor jest
w stanie zobrazować sobie proponowany układ oraz nanieść ewentualne uwagi bez ryzyka pomyłek a w końcowej fazie zobaczyć efekt finalny na
wizualizacji.
Zapraszamy do współpracy
wozki@jggastro.pl
12 658 21 09

Warunki płatności:
1

Zaliczka 70% / pozostała kwota po zaakceptowaniu projektu

2

Rabat 10% w przypadku jednorazowego zamówienia kompletu 3 usług

Warunki współpracy:
1

Realizacja zlecenia rozpoczyna się po wpłacie 70% zaliczki oraz przekazania wszystkich niezbędnych danych do projektu wraz z dokumentami

2

Cena projektu uwzględnia 3 poprawki / JG Gastro może wykonać więcej poprawek i ich ilość uzależnia od „jakości współpracy” / dalsze prace rozliczane według
roboczo godzin

3

Wizualizacja oraz wytyczne instalacyjne wykonywane są po zaakceptowaniu finalnego rysunku technicznego

4

Termin wykonania określa JG Gastro i jest on zawsze przybliżony. Termin uzależniony jest od „jakości współpracy” czyli np. jak szybko inwestor będzie odnosił
się do przesyłanych projektów

5

Nie pracujemy w weekendy i święta

6

Uwagi prosimy przesyłać w formie mailowej (nie telefonicznie / sms / facebook). Ułatwi to pracę i pomoże uniknąć pomyłek

1

Przykładowe projekty
Projekt z wizualizacją 1

Projekt z wizualizacją 2

2

