udeArkitekten
HaveArkitektur med kant

Vi indleder alle opgaver med vores unikke idéProcess.
En process hvor alle er med hele vejen rundt, i de indledende tanker og streger, via fysisk eller digitalt møde.
Der er hermed fuld indflydelse, så vi er sikre på, at alt hvad der siden tegnes videre på, rammer plet.
Vi kaster idéer i luften og der gribes kun dem der giver mening, resten lader vi falde til jorden igen.
Vi har optimeret det indledende besøg, der klart anbefales som digitalt møde. Fordelene er mange i forhold
til et fysisk besøg og anbefales af dem der har prøvet begge dele. Vi kan illustrere idéerne langt mere visuelt.
I få tilfælde kan et besøg i haven dog godt have relevans, men selve idéProcessen hvor vi tegner sammen, er
mest detaljeret og illustrativt ved det digitale møde. Send gerne allerede nu en håndfuld fotos og videoer med
kommentarer til projektet, og vi kan hurtigt se hvad der tjener dig bedst i form af produkt og mødeform.
idéProcessen anbefales som digitalBesøg, hvor der kan følges med i både tanker og streger.
Mødet foregår ved at jeg deler indholdet på min skærm, så vi alle får glæde af de smarte grafiske værktøjer.
Video er en fordel, så jeg kan afkode jeres reaktioner. Vi snakker sammen under hele mødet. - Ganske enkelt.
Med digitalBesøg kan vi bedre vise stregernes effekt, og dele relevante eksempler og fotos af planter.
Aftaler kommer hurtigere i kalenderen og resultatet er ofte mere udbytterigt og ’levende’ via digitalBesøg,
end med blyant på papir ved dit bord. Du kan sågar optage processen, så du også kan vise den til andre.

Ikke så svært, som det måske lyder til og alle kan være med. Vi hjælper til, hvis det driller undervejs.
Med vores store erfaring i at ’se ting der ikke er der’, kan vi ud fra fotos og videoklip med kommentarer, fint
fornemme stedets særkende. Ved brug af mobilen, vendes den på den brede led, så vi får det fulde overblik.
Gå turen langs skel og optag hus og have, derefter i modsat retning, med hus, have og udsigt + panoreringer.
Fortæl på alle videoer om udfordringer og ønsker, og tænk også på at få havens omgivelser med på fotos.
Send os gerne materialet allerede nu via WeTransfer med oplysning af adresse for projektet.
Når aftalen er i kalenderen sender jeg en ’opskrift’ på det I skal have klar. Ikke så slemt som det måske lyder.
Jeg sender en mail og ringer lige inden mødet, så vi kan følges ad, ind i den digitale virkelighed.
Ved valg af fysisk besøg, ses vi på den aftalte adresse og tid, til gennemsyn og udveksling af idéer til haven.
Uanset om du vælger et fysisk eller et digitalt møde, skal vi bede om det samme indledende materiale.
Det er ligeledes vigtigt at alle beslutningstagere er med til mødet, der oftest tager et par timer.
Afsæt dog gerne op til tre timer til mødet, så vi har god tid til alles tanker og beslutninger.
Resten finder vi fint ud af undervejs.

Vi glæder os til at være sammen – Fysisk eller digitalt.
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