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HavePlan med digitalt 'besøg'
Vi har i unikaHaver for klimaets skyld udviklet haveplaner, der udarbejdes på baggrund af digitale
møder med kunden. Fordelene er mange. Blandt andet kan det foregå mere fleksibelt over dagen og
samtidig kan aftalen ofte komme hurtigere i kalenderen, da vi ikke skal samle kunder til de længere
rejser i bil eller med fly. Vi sparer Staten for transportgodtgørelsen og vores afstandstillæg skal du
derfor heller ikke betale, selvom du bor langt fra vores baser i Odder og Frederikshavn.
Vi sparer dermed på CO2 balancen og afstår selv fra vores statstilskud til transport, kost og logi.
Den aktuelle situation med risiko for coronavirus er blevet et springbræt for, at dette nu er blevet
endnu mere aktuelt og dermed en større succes. Vi retter os naturligvis efter myndighedernes påbud
og opfordringer, og går gerne et skridt videre i denne specielle tid. Intet fysisk møde - ingen smitte.
Vi har derfor nu øvet os nok til, at vi kan tilbyde en helt særlig arbejdsform, hvor vi på baggrund af
den hidtidige grundplan samt en video fra haven, stadig kan tegne alle de indledende idéer og
streger sammen. Og nu endda helt uden at være sammen.
Vi deler din havetegning på vores skærm i en særlig idéproces, hvor vi hele tiden kan tale sammen
via en telefon, og I kan se alt, hvad der tegnes, imens stregerne fødes, og der forklares og illustreres
med eksempler fra vores store arkiv. Endda ofte bedre end hvis vi sad overfor hinanden med et
stykke papir. Vi udvikler som altid vores idéproces løbende, så vi kan servere den optimale løsning.

Det er rigtig nemt at komme med på vognen. Vi sender en mail med et enkelt link, der
blot skal klikkes på, og så klarer vi al samtale over en almindelig telefon imens.
En ny udfordring, som den aktuelle corona-trussel, bliver hos os altid vendt til noget kreativt og
positivt. Hold dig derfor endelig ikke tilbage. Vi tilbyder nu digitale besøg til alle vores produkter.

Vi er nu gået helt ’digitalt’
Vi kommer nu kun ind i din stue via internettet, og det er meget nemmere, end du sikkert tror.
Der skal kun klikkes på ét link i en invitation, og så er hele vores skærm synlig på din skærm.
Vi har altså ikke adgang til din maskine på noget tidspunkt, så metoden er ganske sikker at bruge.
Der bliver ikke sendt video af hverken os eller af jer. Kun indholdet på vores skærm deles med jer.
Alle vores populære produkter kan nu også betjenes via et digitalBesøg.
Enkelte opgavetyper egner sig dog ikke til denne metode; kontakt os og vi finder en løsning.
De fysiske besøg kan stadig være ganske aktuelle, når forholdene byder sig til dette.
Vi glæder os allerede til at kunne hjælpe alle vores kunder, endnu bedre i mål med drømmen.

Vel mødt til vores nye digitale havePlan.
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