udeArkitekten
HaveArkitektur med kant

Alle opgaver indledes med et IdéMøde – fysisk eller online
Et Idémøde er en proces, hvor der udveksles idéer, tanker og streger. Enten som et fysisk møde ude i haven,
eller et møde over computeren på vores OnlineTegnestue. Vi styrer målrettet efter at ramme dine behov.
Vi kaster idéer i luften, og du griber kun dem, du synes om. Resten lader vi falde til jorden igen.
Der er flere fordele ved et online møde i forhold til et fysisk besøg, og det er slet ikke så upersonligt, som
det lyder til. Vi kan illustrere idéerne langt mere visuelt og samtidig skåne miljøet for unødig kørsel.
Vi skal nok sammen få fremskaffet den info, der behøves for at kunne løse opgaven professionelt.

Med et OnlineMøde kan vi klart bedre vise stregernes effekt og nemt dele fotos af planter og idéer.
I få tilfælde kan et besøg i haven dog være nødvendigt. Send gerne fotos og videoer med kommentarer i god
tid, så vi kan vurdere, om dette er tilfældet for netop din have.
Et OnlineMøde er ikke så svært, og vi hjælper selvfølgelig tålmodigt, hvis det driller lidt.
Under mødet kan du se alt på min skærm, så du får glæde af vores smarte grafiske værktøjer. Video er en
fordel, så jeg kan afkode dine reaktioner. Vi snakker sammen under hele mødet, som var vi sammen i haven.
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. Det er bedst at mobilen vendes den på den brede led. Gå turen langs skel og
optag imod hus og have herfra. Derefter går du i modsat retning og filmer fra huset imod have og udsigt.
Fortæl på alle videoer om udfordringer og ønsker, og send materialet, f.eks. ved klik på WeTransfer
Når materialet er vurderet, og vi har aftalt en dato, sender vi en vejledning om resten.
For at vi kan følges ad ind i det digitale univers, mailer vi inden mødet en invitation, der gør det hele nemt.
Uanset om du vælger et fysisk eller et OnlineMøde, skal vi bede om det samme indledende materiale.
Det er vigtigt, at alle beslutningstagere er med til mødet, der oftest tager 2-3 timer. Resten finder vi fint ud af.
Vi glæder os til at være sammen med dig – fysisk eller online, med din have i centrum💕
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