Prisliste 2021
Veiledning/fargeveiledning:

Ministyling:

En av våre dyktige stylister utfører et hjemmebesøk og tar en grundig gjennomgang av

Dette er vår minste stylingpakke, som gjerne blir et utfall av en veiledningstime. Trenger

boligen sammen med deg. Du mottar gode tips og råd på hvordan du bør gå frem for å

du kun småting for å optimalisere boligen, så er dette pakken for deg. Vi tar med oss inntil

optimalisere boligen i forkant av foto og visning. Du noterer selv underveis, men ønsker du en

2 pappesker med dekor, samt 3 sekker og hjelper deg med å sette siste touch før foto. Her

rapport i etterkant, så utarbeider vi dette mot et lite pristillegg.

inngår ingen møbler, tepper eller lamper.
Ministyling uten befaring kr 8.750,-

Har du alt av møbler og interiør du trenger, men har behov for hjelp til å utføre selve

Ministyling med befaring kr 10.750,-

stylingen, så hjelper vi deg gjerne. Stylisten kommer da tilbake til boligen i etterkant av
veiledningstimen i 1-2 timer før fotografering, og styler sammen med deg. Ønsker du i tillegg

Blomster, frukt og grøntpakke:

tips til fargesetting før oppgraderingen, har vi en løsning for det. Spør oss gjerne.

Ønsker du blomster, friske planter, frukt eller urter i stylingen, så hjelper vi deg selvsagt med
dette. Pris vil være avhengig av innhold og omfang. Kontakt oss for et tilbud.

Veiledning fra kr 1.990,- til 2.400,-

Pris fra kr 2.200.-

Veiledning med fargeveilding 2.500.Rapport/innkjøpsliste fra kr 950,-

Terrassepakke:

Hjelp til styling før foto fra kr 3.500,-

Balkong: kr 1.750,Terrassepakke medum: kr 3.000,-

Komplett styling:

Terrassepakke stor: kr 5.500,-

Dette er en totalløsning der vi kommer med alt du har behov for og utfører en komplett
styling av boligen din, slik at den fremstår innbydende til foto og visning. Pris avhenger av

Tilleggspakke:

boligens størrelse og individuelle behov.

Dersom du ønsker å sette en ekstra prikken over ién i prosjektet ditt, så skreddersyr vi gjerne
en eksklusiv pakke til deg. Vi utfører en befaring og gir deg et tilbud i etterkant.

Et-roms leilighet: fra kr 14.500,To-roms leilighet: fra kr 16.500,-

Digital befaring:

Tre- roms leilighet: fra kr 18.500,-

Ønsker du å gjennomføre befaringen digitalt sammen med en av våre stylister via Facetime

Fire-roms leilighet: fra kr 21.500,-

eller Teams, trekker vi ut 1000,- av stylingprisen.

Fem-roms leilighet: fra kr 27.500,Rekkehus / Enebolig fra kr 29.500,-

Bom/kjøretillegg kr 495,- (inngår i alle våre stylingprosjekter)
Ved kjøring utenfor Oslo og Bærum tilkommer et kjøretillegg etter nærmere avtale i hit

Delstyling:

priser fra vårt transportbyrå.

En av våre dyktige stylister utfører en befaring og foretar en vurdering av hva det kan være
fornuftig å supplere med av møbler/interiør for å optimalisere boligen. I etterkant vil du

Etasjetillegg:

motta et skreddersydd tilbud fra oss.

Tillegg over 2.etg u/heis kr 500,-

Liten delstyling fra kr 15.550,Medium delstyling fra kr 18.500,-

Merk at vi opererer med fra-priser.

Stor delstyling fra kr 21.500,-

Boligens kvm, etasje og møblering av veranda/balkong vil påvirke prisen i sin helhet.
*Alle prisene inkluderer mva, leieperiode for styling/delstyling er inntil 4 uker
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