FORMULIR KONSULTASI FENG SHUI RUMAH TINGGAL
Untuk melakukan konsultasi Feng Shui Rumah Tinggal 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 Konsultasi Feng Shui (beri tanda centang ( ü
) pada pilihan Anda) :
¨
Rumah Tinggal
¨
Rumah Toko (Ruko)
¨
Rumah Kantor (Rukan)
¨
Apartemen
¨
Pemilihan Rumah siap huni
¨
Pemilihan Lahan siap bangun
Tanggal Lahir Anggota Keluarga
Tanggal Lahir Anda

:
Tanggal/Bulan/Tahun/Jam Kelahiran dalam Kalender Nasional, Contoh: 25 Maret 1960, jam 16:00

Anggota Keluarga Lain

:

Nama/Gender/Tanggal/Bulan/Tahun/Jam Kelahiran
Dalam Kalender Nasional
Contoh: 25 Maret 1960, jam 16:00
Contoh: Istri: Yuli, perempuan, 15 Maret 1964, jam 07:30 Anak I: Stefen, laki-laki , 13 Desember 1988, jam 12:15, dst

Tujuan Anda dari konsultasi Feng Shui ini :
Hal penting apa yang ingin Anda tanyakan :

Luas Bangunan

:

Tahun bangunan mulai dibangun :
Tahun bangunan mulai dihuni

:

Indonesia Feng Shui Online Center

Arah Hadap Bangunan

:

Jl. Mulyosari Prima I / no.55

:

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

Office :
(Perum. Graha Prima blok MD-1) Surabaya.

Contoh: Selatan, tepat 180°*

Arah Hadap Pintu Utama
Contoh: Barat, tepat 265°*

Website :
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FORMULIR KONSULTASI FENG SHUI RUMAH TINGGAL
Deskripsikan dengan singkat dan jelas kondisi dan situasi eksterior dan interior rumah berdasarkan denah
bangunan dan foto yang Anda kirimkan :

Lampirkan
1. Denah bangunan (gambar arsitek),
2. Foto tampak depan bangunan,
3. Foto yang mengambil:
a. Pintu utama (dari dalam dan luar bangunan).
b. Kamar tidur (dari dalam dan luar ruangan).
c. Dapur dan kompor.
d. Foto Eksterior atau lingkungan sekitar bangunan, seperti jalan raya, bangunan tetangga, sungai, dll.
=
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

Anda ingin hasil konsultasi (audit) ini dikirim melalui:
¨
E-mail
: dalam format Adobe Reader (.pdf)
¨
Fax
¨
Pos Tercatat : Blueprint (cetak biru) -ada tambahan biaya kirim sebesar Rp.15.000,Dengan hasil audit yang kami berikan, maka Anda dapat :
1 Mengenali area yang baik dan buruk di setiap sektor ruangan rumah.
2 Menentukan lokasi yang terbaik dalam meletakkan pintu utama, kamar tidur, dapur,dsb.
3 Mengetahui secara umum dan keseluruhan apakah rumah tersebut mempunyai pengaruh Feng Shui yang
baik atau buruk.
4 Mendapatkan solusi dalam memecahkan masalah-masalah Feng Shui (jika ada), serta mengoptimalkan
Feng Shui di rumah tersebut.
Konfirmasi Pembayaran
Pembayaran Konsultasi Feng Shui Rumah Tinggal 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
Setelah menerima konfirmasi pembayaran dari Anda, kami akan segera memproses
hasil audit Feng Shui selambatnya 7 hari kerja.
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.
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*) Coret yang tidak dipilih
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