CASAMORE

www.casamore.nl

ABOUT US
Wij zijn Casamore, een interieurbedrijf
met een grote liefde voor interieur en
styling. Casamore is opgeleid en
gespecialiseerd in interieuradvies.
Je kunt bij Casamore terecht voor een
compleet nieuwe indeling of een nieuwe
look als aanvulling op je huidige
inrichting. Casamore helpt klanten met
meubel en materiaaladvies, kleuradvies
en indelingsadvies.
Naast interieuradvies verzorgt Casamore
met veel enthousiasme de styling van je
interieur, evenement, bruiloft of feest.
Juist die finishing touch is een belangrijk
element voor het uitstralen van de sfeer
en persoonlijkheid van jouw bijeenkomst.

Een derde expertise is bedrijven adviseren
hun identiteit vorm te geven in het totale
interieur. Om klanten de juiste indruk van
jouw bedrijf te geven, is het van belang
dat jullie visie zichtbaar is in uitstraling en
sfeer van de hele organisatie. Wij vertalen
de identiteit en wensen van jouw organisatie
in een passend interieur. Meer weten, werk
zien of wil je graag met ons in gesprek?
We ontmoeten je graag!

INTERIEURADVIES
Je huis is jouw plek, de omgeving waar je tot rust komt
en ook écht thuiskomt. Daarom is het belangrijk dat jouw
thuis bij jou als persoon past. We vinden het tof jou te
adviseren bij het stylen en inrichten van je huis.

PROJECTINRICHTING
Om klanten de juiste indruk van jouw bedrijf te geven,
is het van belang dat jullie visie waarneembaar is in de
hele organisatie, waaronder het interieur. Wij helpen je
de kernwaarden en identiteit van jouw organisatie
zichtbaar te maken in de uitstraling en sfeer.

EVENTSTYLING
Aandacht voor de juiste styling en aankleding kan een
wereld van verschil betekenen voor je interieur, bruiloft,
jubileum, tuinfeest of zakelijke bijeenkomst. Een mooi
geheel wat helemaal bij jou persoonlijk past.

Jou helpen om
je eigen thuis te
creëren, dat is
onze passie

INTERIEURADVIES

EEN IN T ER I E UR WA A R JE ECH T TH U ISKO MT
Je huis is jouw plek, de omgeving waar je tot rust en ook écht thuiskomt. Daarom is het belangrijk dat jouw
thuis bij jou als persoon past. Welke materialen, kleuren en stijlen horen bij jouw karakter en manier van
leven? Hoe kun je dat concreet vertalen in je interieur? En wat kun je bereiken met de beschikbare ruimte?
Samen gaan we op zoek naar de juiste combinatie van functionaliteit en persoonlijke smaak, die leiden tot
een mooi geheel. We helpen je bij het stylen van accessoires en meubels in je interieur en maken hiermee
voor jou je thuis compleet. Daar ligt ons hart; om in jouw interieur verbinding te creëren.

PA K K E T T EN
We nemen de tijd om met je in gesprek te gaan en bekijken je huidige interieur. Op basis hiervan werken we
uit hoe je interieur naar jouw wensen en ons advies veranderd kan worden. Hierbij kunnen een aantal kleinere
aanpassingen gedaan worden of juist een hele nieuwe look voor je interieur. Ons advies werken we uit in een
uitgebreid adviesplan, dat we fysiek uitwerken en mondeling komen toelichten op een volgende afspraak.

KLEURADVIES

MEUBEL EN MATERIAAL
ADVIES

INDELINGSADVIES

-

-

-

kennismakingsgesprek
sfeercollage
kleuradviesplan
adviesgesprek

-

vanaf € 99,-

kennismakingsgesprek
sfeer- en materiaalcollage
meubel- en productadvies
verlichtingsplan
specificaties meubels en
producten incl. kosten
stylingadvies
adviesgesprek

vanaf € 179,-

-

kennismakingsgesprek
indelingsadvies in de vorm van 		
een plattegrond met
ontwerpplan
adviesplan en specificaties incl.
kosten
stylingadvies
adviesgesprek

vanaf € 119,-

AAN V U L L END E D I E NSTEN

FLITSADVIES

INTERIEURSTYLING

Kun je tips gebruiken over de huidige inrichting en
styling van je huis?

Wil je advies over de styling van je interieur?
We geven advies m.b.t. nieuwe meubels en
producten in huis en helpen met de styling
hiervan in het interieur, zodat het echt als voelt
als thuis.

Tijdens een flitsadvies geven we in een ronde door
het huis een aantal tips over het restylen en/of
anders inrichten van het huis en huidige interieur.
Hiermee geven we inspiratie en nieuwe, frisse
ideeën om vervolgens zelf mee aan de slag te gaan.
We helpen je verder in het maken van keuzes.
Dit advies bestaat uit een bezoek aan huis waarbij
we samen je bestaande interieur doorlopen en je
een mondeling kleur- en interieuradvies geven. Je
kunt daarna zelf deze ideeën en tips uitvoeren om
je huis tot een nog fijner thuis te maken.

vanaf € 45,-

We helpen je bij het stylen van accessoires en
meubels in je interieur en maken hiermee voor
jou je thuis compleet. Dit advies bestaat uit:
kennismakingsgesprek
sfeer- en materiaalcollage
styling- en kleuradviesplan
adviesgesprek
uitvoering styling

vanaf € 99,-

PRIJZEN
Alle prijzen zijn vanaf prijzen, omdat deze totaal afhankelijk zijn van jouw specifieke wensen. We drinken
graag een kop koffie met je om samen te bekijken hoe we jou het beste kunnen helpen. Wil je meer
informatie over wat wij voor je kunnen doen of wil je kennismaken?
We ontmoeten je graag!

PROJECTINRICHTING

VA N Z AKELI J K E NA A R VO ELB ARE ATMO SF EER
De identiteit van je bedrijf vormgeven in het totale interieur, dat is onze expertise. Straalt jouw bedrijf de
juiste sfeer uit? Past het interieur bij de visie en ideeën van jullie organisatie? Om klanten de juiste indruk
van jouw bedrijf te geven, is het van belang dat jullie visie waarneembaar is in de hele organisatie, waaronder het interieur. Wij helpen je de kernwaarden en identiteit van jouw organisatie zichtbaar te maken
in de uitstraling en sfeer. Ieder bedrijf is uniek door haar verhaal en de mensen die hierachter zitten. Het
drijft ons om dát verhaal te vertalen in een passende aankleding en uitstraling van jullie bedrijf. We willen
gaan voor het creëren van een werkplek waar mensen elkaar inspireren en motiveren.

PA K K E T T EN
We ontwerpen een plan, realiseren de implementatie van het ontwerp (de inkoop van de meubels en
accessoires) en verzorgen de complete styling en aankleding van de ruimtes. Met de juiste styling kan het
verschil gemaakt worden en druk je een persoonlijk stempel op het interieur. Hierin worden de puntjes op
de i gezet, zodat de ruimte(s) wat betreft uitstraling en interieur volledig
voldoet aan de eisen en verwachtingen.

ADVIES PROJECTINRICHTING

PRIJZEN

-

Prijzen zijn afhankelijk van de specifieke wensen.
We komen graag langs om samen te bekijken hoe
we jullie het beste kunnen helpen. Wil je meer
informatie over wat wij voor jullie kunnen doen
of wil je kennismaken? We ontmoeten je graag!

-

kennismakingsgesprek
sfeer- en materiaalcollage
kleuradvies
meubel- en productadvies
verlichtingsplan
specificaties meubels en materialen incl. kosten
indelingsadvies in de vorm van een plattegrond
met interieurontwerp
stylingadvies
adviesgesprek
realisatie

EVENTSTYLING

EEN E V E NT OM L A NG O VER N A TE P RATEN
Het leven vieren. Wij helpen je graag jouw evenement compleet te maken! We denken mee om jullie feest
zo persoonlijk mogelijk te maken. Ook voor bedrijfsevenementen helpen we je graag. Aandacht voor de
juiste styling en aankleding kan een wereld van verschil betekenen voor je bruiloft, jubileum, tuinfeest of
zakelijke bijeenkomst. Een mooi geheel dat helemaal bij jou persoonlijk past. Op elke locatie, voor elke
gelegenheid. Samen met jou gaan we op zoek naar een passend stylingconcept dat de juiste sfeer uitademt. Een doordachte uitstraling zorgt namelijk voor de juiste sfeer.

PA K K E T T EN
Jouw evenement. Particulier of zakelijk. Aandacht voor de juiste styling is van belang om een ontmoeting
goed tot zijn recht te laten komen voor je gasten. We denken daarom graag met je mee over de uitstraling.

ADVIES EVENTSTYLING

PRIJZEN

-

Prijzen zijn vanaf €79,- voor een stylingadvies, maar
totaal afhankelijk van jouw specifieke wensen. We
drinken graag een kop koffie met je om samen te
bekijken hoe we jou het beste kunnen helpen. Wil
je meer informatie over wat wij voor je kunnen doen
of wil je kennismaken? We ontmoeten je graag!

kennismakingsgesprek
indien gewenst een stylingadviesplan
het regelen van de benodigde materialen
realisatie van het stylingplan

ON Z E WE R KW I J ZE
1. KL ANTCONTACT

2. CONCEPT

3. PRESE NTATIE

4. OPLEVERING

We gaan graag met je
in gesprek om kennis te
maken en om jouw
wensen in kaart te
brengen.

Naar aanleiding van het
gesprek combineren we
jouw wensen en stijl
met
onze
creatieve
ideeën om vervolgens
tot een passend advies
te komen.

Na de vormgeving van
het concept
presenteren we een op
maat gemaakt ontwerp.
Mogelijk kunnen we
kleine aanpassingen
doen n.a.v. het gesprek.

De laatste stap is het
realiseren
van
het
ontwerp. We zorgen
dat alles volgens plan
wordt ingericht en
gestyled.

