FORMULIR KONSULTASI ARSITEKTUR DAN DESAIN INTERIOR
Untuk melakukan konsultasi Arsitektur dan Desain Interior dengan kami, mohon isi formulir di bawah ini dan kirimkan melalui fax ke:
Formulir dapat diperbanyak dengan foto copy atau download langsung di www.klikfengshui.com

031-5998434.

Feng Shui Audit Request Form (Isi sesuai dengan yang Anda ketahui saja!)
Nama

:

Tanggal Lahir

:
Tanggal/Bulan/Tahun dalam Kalender Nasional, Contoh: 25 Maret 1960

Perusahaan

:

Jabatan

:

Email

:

Alamat

:

Telpon

(Rumah) :

(Kantor)

(Handphone, CDMA)

Tipe Desain Feng Shui (beri tanda centang ( ü
) pada pilihan Anda) :
R̈umah Tinggal
Äpartemen ¨
Kantor
P̈abrik atau Workshop
T̈oko
¨
Gudang

R̈estoran, Café, Pub
M̈ulti-unit office / store

Tanggal Lahir Anggota Keluarga atau Jajaran Penting Perusahaan :
(seperti: Pemilik Perusahaan, Partner Bisnis, Direktur/Manajer)

Nama/Gender/Tanggal/Bulan/Tahun/Jam Kelahiran Dalam Kalender Nasional
Contoh (penghuni tempat tinggal): Istri: Yuli, perempuan, 15 Maret 1964, jam 07:30 Anak I: Stefen, laki-laki , 13 Desember 1988, jam 12:15, dst.
Contoh: Partner Bisnis: Indrawati, perempuan, 30 Juni 1964, jam 07:30 Manajer Umum: Joseph, laki-laki, 13 Agustus 1975, jam 12:15, dst.

Nama yang Anda isi adalah orang yang memiliki status penting dan sehari-harinya akan menghuni di rumah (tempat tinggal) atau bekerja di tempat
usaha tersebut (bangunan komersil).

Jenis Desain yang Anda butuhkan :
¨
Fengshuitecture A: Integrating Feng Shui and Architecture (Denah Bangunan)
¨
Fengshuitecture B: Integrating Feng Shui and Architecture (Denah Kerja Lengkap)
¨
Feng Shui + Interior Design
Luas Proyek yang akan dibangun:
¨
Desain Arsitektur
luas berdasarkan luas bangunan

¨
Desain Interior
luas berdasarkan luas ruangan

Status Proyek yang akan dibangun:
¨
Renovasi
¨
Desain Baru
Lokasi / alamat Proyek
yang akan dikerjakan :

Rencana tahun proyek akan dimulai

:

Rencana tahun bangunan mulai ditempati :
Arah Hadap Bangunan :
Contoh: Selatan, tepat 180°*
(* Jika Anda tidak tahu tepat arah derajat kompas maka tidak
perlu ditulis berapa derajat cukup arahnya saja, tips untuk
mengetahui arah derajat kompas silahkan baca e-book
kami: Cara pemetaan energi rumah berdasarkan arah
kompas yang dapat didownload di www.klikfengshui.com )
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FORMULIR KONSULTASI ARSITEKTUR DAN DESAIN INTERIOR
Apakah Anda menginginkan adanya survey lokasi:

Ya/Tidak*

(Survey lokasi akan kami rekomendasikan kepada Anda jika membutuhkan bantuan dalam mengukur arah hadap bangunan serta peninjauan lingkungan
sekitar proyek. Akan tetapi, ini tidak mutlak harus dilakukan jika Anda telah memberikan informasi yang akurat pada kami beserta gambar atau foto sekitar
proyek). Biaya akomodasi dan transportasi selama survey lokasi dilaksanakan sepenuhnya ditanggung oleh klien.

Model Bangunan yang diharapkan:
Tipe model bangunan:
¨
Minimalis
¨
Modern
¨
Tradisional etnik
¨
Klasik

¨
Post-modern
¨
Mediteranian

¨
Lainnya

Deskripsikan dengan singkat dan jelas mengenai harapan dan impian Anda terhadap properti yang akan
dibangun tersebut.
Anda juga dapat menjelaskan pada
kami mengenai susunan Layout Ruangan Rumah yang Anda inginkan, contoh
untuk tipe desain
Feng Shui Rumah Tinggal:
1.
Jumlah Kamar Tidur,
2.
Ketersediaan Ruang Kerja,
3.
Ketersediaan Gudang,
4.
Ketersediaan Garasi,
5.
Ketersediaan Kolam, dll.

Isi layout ruangan disesuaikan tipe desain yang Anda butuhkan, yaitu rumah tinggal, apartemen, kantor, toko, dll
Jika kotak yang disediakan kurang, Anda bisa mendeskripsikan pada lembaran lain..

Deskripsikan dengan singkat dan jelas kondisi dan situasi eksterior sekitar proyek seperti: model lahan,
bangunan tetangga, jalan raya, tersedianya sungai, dll. berdasarkan denah bangunan dan foto yang
Anda kirimkan:

Jika kotak yang disediakan kurang, Anda bisa mendeskripsikan pada lembaran lain.

Pililah hari baik yang Anda butuhkan dari aktivitas seputar pelaksanaan proyek dan sesudah proyek
tersebut selesai :
¨
Hari baik memulai proyek baru
¨
Hari baik memulai awal konstruksi
¨
Hari baik merobohkan bangunan
¨
Hari baik mendirikan tiang pancang
¨
Hari baik menggali tanah
¨
Hari baik pindah rumah atau properti lainnya
¨
Hari baik memindahkan ranjang
¨
Hari baik renovasi rumah atau properti lainnya
¨
Hari baik memulai bangun kolam
¨
Hari baik mendirikan pintu rumah atau properti lainnya
¨
Hari baik awal menyalakan kompor.
Hari baik yang dapat Anda pilih maksimal 3 macam dan masing-masing kami berikan pilihan opsi 2 hari.
Pemilihan lebih dari 3 macam aktivitas akan dikenakan biaya tambahan.

Perkiraan Tahun dan Bulan yang diinginkan untuk melaksanakan
aktivitas hari baik di atas:
Tahun :
Bulan

:

Lampirkan denah lahan, denah bangunan (khusus desain interior)
foto kondisi terakhir lahan, foto lingkungan sekitar proyek
(seperti: bangunan tetangga sekitar, jalan, sungai, dll)
sampai pada contoh foto model rumah, kantor
atau properti idaman Anda.
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Saya akan mengirim denah bangunan beserta foto lampiran
secara terpisah dengan formulir ini:
Ya/Tidak*

IFSOC - Pusat Konsultasi dan Informasi seputar Feng Shui.

Indonesia Feng Shui Online Center
Office :

Jl. Mulyosari Prima I / no.55
(Perum. Graha Prima blok MD-1) Surabaya.

Telp.: 031-92013988 dan 031-72058058
Mobile: 08121783988
Fax.: 031-5998434
Website :

http://www.klikfengshui.com
Email :

consulting@klikfengshui.com
studio@klikfengshui.com

FORMULIR KONSULTASI ARSITEKTUR DAN DESAIN INTERIOR
=
Anda juga bisa mengirimkan gambar dan foto tersebut secara terpisah dengan formulir ini ke alamat kami melalui Pos, biro jasa pengiriman dokumen
atau melalui email kami: studio@klikfengshui.com
=
Gambar dan foto tersebut seyogyanya adalah gambar atau foto yang terlihat jelas ketika masuk ke dalam bangunan Anda, serta pintu utama, seperti
jalan raya, bangunan tetangga, sungai, dll.
=
Berdasarkan sudut pandang kami, informasi yang Anda berikan dalam pengisian formulir di atas akan sangat berguna jika Anda memberikannya secara
benar, jelas dan lengkap karena ini akan sangat mempengaruhi dalam hasil audit Feng Shui yang kami berikan nantinya. Jika ada kesulitan dari seputar
konsultasi ini, Anda dapat menghubungi kami terlebih dahulu di 031-92013988 dan 031-72058058 atau melalui email dan kirim ke :
consulting@klikfengshui.com

Konsep desain kami adalah 70% Feng Shui + 30% Arsitektur, sehingga revisi desain yang kami
berikan maksimal 2 kali revisi atau selama susunan layout ruang sesuai kaidah dan aturan ilmu
Feng Shui.
Hasil desain akan kami kirimkan melalui pos atau jasa pengiriman dokumen ke alamat Anda.
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Hasil desain yang kami berikan pada Anda adalah:
a.
b.
-

Fengshuitecture A:
Denah Bangunan (Floorplan).
Denah Feng Shui + Penjelasan.

c.
-

Feng Shui + Interior Desain:
Gambar Layout Mebel.
Denah Feng Shui + Penjelasan.
Potongan Mebel.
Tampak Mebel.
Gambar 3D.

Fengshuitecture B:
Denah Bangunan (Floorplan).
Denah Feng Shui + Penjelasan.
Gambar Tampak Depan + Belakang 3D.
Gambar Potongan.
Rencana Atap.
Rencana Plafond an Titik Lampu.
Detail Kusen.
Perencanaan Pipa (air bersih, air sanitasi, dll).
Detail Tampak.

Konfirmasi Pembayaran
Pembayaran Konsultasi Arsitektur dan Desain Interior dapat dilakukan melalui transfer ke:
Rek. BCA
No. a/c : 389.035.7635
a/n : Aries Harijanto
Setelah uang Anda transfer isilah konfirmasi pembayaran di bawah ini untuk memudahkan pengecekan
Nama penyetor
:
Metode transfer

: ATM/Setoran tunai*

Tanggal transfer

:

Jumlah uang yang ditransfer :

l
Untuk mengetahui jumlah uang yang harus ditransfer silahkan;
- Download brosur pricelist kami di www.klikfengshui.com
- Hubungi kami melalui e-mail : consulting@klikfengshui.com,
kami akan menjawab quotation Anda, atau
- Hubungi kami lebih lanjut di : 031-92013988 dan 031-72058058,
kami akan mengirimkannya melalui fax.
l
Pembayaran DP (Down Payment) yang dilakukan didepan sebesar 50% dari total biaya.
l
Setelah menerima konfirmasi pembayaran dari Anda, kami akan segera memproses
pengerjaan desain Feng Shui Arsitektur kurang lebih 14 hari kerja
(tergantung dari tingkat kesulitan).
l
Semua pembayaran yang sudah kami terima tidak dapat dikembalikan.
l
Kami sangat memahami bahwa data yang Anda berikan pada kami bersifat privasi,
oleh karena itu kami tidak akan memberikannya pada pihak ketiga.
*) Coret yang tidak dipilih
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