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Ratunek dla Twojej zielonej dżungli

SOS PLANT DOCTOR
 

 Poniżej etapy jak to wygląda:

Wizja lokalna
Plan SOS

Wykonanie
Bonus
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
przestrzeń i warunki zobaczyć jakoś trzeba. Nie
wszystko na początek można załatwić on-line 

Dodatkowo, na spotkaniu mamy ze sobą katalogi z
roślinami. Gdyby była konieczność  dosadzenia
roślin, to wstępnie możemy wybrać rodzaje,
wielkości roślin, które są w Waszym guście.
Również na spotkanie zabieramy katalogi z
donicami. Gdyby trzeba było wymienić części donic,
to od razu możemy ustalić jakiego rodzaju donice
się Wam podobają.

Sprawdzamy warunki panujące w pomieszczeniu, co
daje nam możliwości, aby ocenić kondycję roślin, ich
potrzeby oświetleniowe, wilgotność, konieczność
przesadzenia, ew. choroby roślin – czyli wszystkie
czynniki, które muszą ze sobą współgrać, aby rośliny
nam pięknie rosły.

WIZJA LOKALNA

Podczas spotkania sporządzamy inwentaryzację
roślin, czyli określamy gatunki, jakie już są
posadzone.



Na podstawie informacji z wizji lokalnej przygotowujemy plan uratowania lub modyfikacji Waszej zielonej dżungli.

Polega to na:

PLAN SOS

Doborze donic i osłonek z naszej wielkiej
gamy, którą mamy dostępną. Oczywiście

przy propozycjach uwzględniamy 
 wymagania roślin i Wasze gusta z wizji

lokalnej. Donice mogą zostać tak jak
dotychczas, albo możemy wymienić

część, albo dodać kilka. Wszystko zależy
od zaawansowania planu SOS

Wycenie poszczególnych
elementów, tak abyście
mogli skalkulować swój

budżet, który chcecie
przeznaczyć na

odbudowę Waszej
zielonej przestrzeni.

Określeniu, które rośliny są
do usunięcia, które do

uratowania,

·     Określeniu które rośliny
dobrze jest dosadzić,
oczywiście mając na

uwadze warunki u Was
panujące i pozostałe rośliny

już zadomowione;



UWAGA

Przy doborze roślin zwracamy uwagę na Wasze

sugestie, co do roślin które się Wam podobają oraz aby

wybrane rośliny dobrze pasowały do charakteru

pomieszczenia. Ważne przy doborze roślin jest, aby

gatunki, które mają rosnąć koło siebie, dobrze się ze

sobą „dogadywały”, a nie „zwalczały”.

Rzadko się zdarza, aby wszystkie pomysły zostały od razu
w całości zaakceptowane. Jesteśmy ludźmi, nie
jasnowidzami, dlatego bardzo ważnym elementem jest
tzw. "dogadanie” planu SOS – coś zmienimy, coś  dodamy,
z czegoś zrezygnujemy… chodzi o to, żeby całość była
zachowana w klimacie jaki Wam się podoba, a z naszej
strony, żeby spełniała „warunki techniczne” i była zgodna
ze sztuką uprawy roślin.
Najważniejsze jest, żeby wasze zielone cuda pięknie

rosły, cieszyły oczy, sprawiały dużo przyjemności i

przynosiły zdrowie. Czyli cel mamy wspólny PLAN SOS



Wykonanie

Jak już mamy ustalone co robimy, to

przystępujemy do najprzyjemniejszej dla nas

części, czyli do pracy z roślinami 

Czas realizacji uzależniony jest od ilości roślin, które wymagają
przesadzenia oraz czy zamawiamy nowe donice i w jakich ilościach.
Rośliny i donice zamawiamy natychmiast, po zaakceptowaniu
naszego planu SOS. Na czas dostawy wpływa dostępność roślin,
czyli pośrednio dana pora roku i panujące warunki pogodowe.
Dostępność donic jest z reguły na bieżąco, ale wytwórnie również
mają swoje ograniczenia. Z tych powodów czas na realizacę
modyfikacji Waszej zielonej dżungli jest zmienny, ale na ogół, jest to
ok. 1-3 tyg. Konkretny czas oczekiwania na realizację jesteśmy w
stanie podać po zaakceptowaniu planu SOS.

Gdy już mamy komplet elementów do aranżacji  przestrzeni zielonej
(rośliny i donice), to wszystkie prace, które tylko możemy
wykonujemy u siebie, tj. wszystkie nowe nasadzenia. Jednak
dosadzanie roślin do już  zaaranżowanych donic, wymaga od nas
pracy na miejscu. W takich przypadkach do minimum ograniczamy
kontakt z właścicielami, a za to maksymalnie dbamy o to, aby jak
najsprawniej wykonać nasza pracę i jak najmniej  nabałaganić
zabezpieczając odpowiednio zielone miejsca.



Wybrać i posadzić to jedno, ale utrzymać zieloną

dżunglę w dobrej kondycji, to już zupełnie inna historia.…

dlatego ponieważ zależy nam tak samo jak Wam, aby

Wasze rośliny miały się jak najlepiej, zapewniamy:

Bonus

Pakiet informacji o waszych roślinach – tj. jak je
pielęgnować, jak, ile i jak często podlewać, jak i czym
odżywiać, na co zwracać uwagę. Pamiętajmy, że są to
żywe rośliny, więc musimy o nie zadbać, aby długo
cieszył nas ich widok. Takie kompendium wiadomości z
pewnością będzie bardzo przydatne zwłaszcza na samym
początku, gdy pojawią się nowe gatunki. 
Później na pewno wejdzie to Wam w krew i opieka nad
roślinami stanie się prosta i przyjemna. Ale że początki
bywają trudne, dlatego chcemy Wam pomóc i oswoić

nieco tę nową wiedzę.

Wizyta kontrolna PLANT DOCTORA
Celem wizyty jest ocena kondycji dotychczasowych roślin
po rekonwalescencji oraz nowych po posadzeniu. Zdarza
się, że rośliny po posadzeniu muszą swoje „odchorować”,
czyli muszą się u was zadomowić, aby później pięknie
rosnąć. Zazwyczaj taką wizytę planujemy ok. 3 tyg. po
zakończeniu planu SOS. Jednak jest to kwestia
indywidualna i jak najbardziej do uzgodnienia z
właścicielem zieloności. Jedne rośliny będą wymagała
szybszej oceny, drugie więcej czasu, aby zbadać ich
kondycję. Ale pamiętajcie, na pewno nie zostaniecie sami,
PLANT DOCTOR w pierwszym okresie po wykonaniu
planu SOS pomoże Wam i rozwieje wszelkie wątpliwości.



Wszystko już posadzone, jest pięknie i zielono, tak więc
przyszedł czas na rozliczenie. Oto zasady:

Wizja lokalna (Kraków + 20 km, max 2h) – koszt 200 zł (w
przypadku miejsc powyżej 20 km od Krakowa dojazd
doliczany jest indywidualnie)

Wizja lokalna plus zrobienie planu SOS – koszt 350 zł

UWAGA! Jeżeli plan SOS zostaje zaakceptowany i

decydujecie się na modyfikację waszej zielonej

przestrzeni, to koszt wizji lokalnej oraz planu odliczamy

od całościowej kwoty. Czyli innymi słowy, macie to w

gratisie.

Standardowo, po zatwierdzeniu planu, a przed
rozpoczęciem prac, pobieramy zadatek w wysokości 50 %
całkowitej kwoty planu modyfikacji waszej zielonej
przestrzeni.

Po skończonej pracy, gdy już wszystkie rośliny są na

swoich miejscach wystawiamy FV lub paragon na resztę

z ustalonej kwoty.Cennik
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ul. Wolska 2, 30-663 KRAKÓW

www.flowerexpress.pl502 101 901

shop@flowerexpress.pl

Facebook

Instagram

Youtube

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

