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Zaopiekujemy się Twoją zieloną dżunglą

CARE PLANT DOCTOR
 

Wszystko zależy jakiego gatunku masz rośliny.
Niektóre wymagają stałej opieki, niektóre
podlewania raz na 3 tygodnie. Jeżeli sam nie wiesz,
czego i jak często wymagają Twoje rośliny, daj
znać, umówimy krótką wizję lokalną, aby ustalić
potrzeby roślin i dostosować częstotliwość wizyt
CARE. 

 Poniżej etapy jak to wygląda:

Wizja lokalna
Wizyty CARE

Cennik



Umawiamy się na spotkanie w miejscu, gdzie 
 znajdują się Twoje rośliny. 
Bez obaw, spotkania przeprowadzamy w
sposób bezpieczny, zwracając uwagę na jak
najmniejszy kontakt z właścicielem. No ale
rośliny, przestrzeń i warunki zobaczyć jakoś
trzeba. Nie wszystko na początek można
załatwić on-line 

Podczas wizyty, mając na uwadze liczbę rośli,
przestrzeń i warunki, sugerujemy optymalną
częstotliwość wizyt CARE. Nasze wizyty CARE
mogą odbywać się 1 x tygodniowo, raz na 2
tygodnie, raz na 3 tygodnie, raz w miesiącu….
wszystko zależy od tego jakie masz rośliny w
domu i jakie warunki tam panują.

WIZJA LOKALNA



Jak już ustalimy częstotliwość wizyt CARE, to możemy przystąpić do dzieła

Co się dzieje podczas wizyt CARE:

Sprawdzenie
wilgotności gleby, w
której są posadzone

rosliny.

WIZYTY CARE

PodlewanieSprawdzenie
kondycji roślin

 Odżywanie Spryskiwanie Oczyszczanie liści

Oczywiście wszystkie to czynności są dopasowane do wymagań konkretnych roślin – nie wszystko dla wszystkich



Wizja lokalna (Kraków + 20 km, max 2h) – koszt 200 zł 

Wizyta CARE 4 x w miesiącu (raz na tydzień) – 440-880 zł 

Cennik
Pojedyncza wizyta CARE - 150 zł 

Wizyta CARE 2 x w miesiącu (raz na 2 tygodnie) – 240-480 zł 

Wizyta CARE 3 x w miesiącu (raz na 1,5 tygodnia) – 330-660 zł 

Cena wizyt CARE uzależniona jest od ilości roślin, którymi
mamy się opiekować:

UWAGA! Jeżeli decydujecie się na współpracę, to koszt

wizji lokalnej odliczamy od pierwszej miesięcznej kwoty

ustalonej za wizyty CARE. Czyli innymi słowy, macie to w

gratisie.



Napisz do nas
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ul. Wolska 2, 30-663 KRAKÓW

www.flowerexpress.pl502 101 901

shop@flowerexpress.pl

Facebook 

Instagram

Youtube

http://www.flowerexpress.pl/
https://www.facebook.com/flowerexpress.krakow
https://www.facebook.com/flowerexpress.krakow
https://www.instagram.com/flowerexpress_krakow/
https://www.youtube.com/channel/UCnKGPXIFeoJhsVqSFBlUE-w

