
SEZENÍ TRVÁNÍ CENA JAK PLATEBNĚ JAK ČASOVĚ

ÚVODNÍ 75 min 2 000 Kč Platba probíhá při objednávce
Úvodní sezení nebo

zrealizované déle než
po 3 měsících

Vzájemně se poznáme, přesně definujeme váš záměr a kroky k jeho naplnění, příp. je hned provedeme. Načrtneme
si možnosti další spolupráce a nakolik se ponese více v duchu posilování lehkobytí, či mistrovství.

NÁSLEDNÁ
pravidelná
intenzivní

60 min. 1200 Kč (x8)

Platí pro 8 setkání - objednat můžete
na úvodním sezení nebo do týdne
přes web - při objednávce platíte 2
sezení a poté před třetím, pátým a
sedmým vždy 2 dopředu či můžete

provést celou platbu.

Sezení se realizují
během max. 4 měsíců.
Všechna se plánují na
začátku (možné jsou
pozdější aktualizace)
nebo se další setkání
plánuje vždy hned na

sezení.

NÁSLEDNÁ
pravidelná

volnější
75 min. 1600 Kč (x3)

Platí pro 3 setkání. Objednat můžete
na úvodním sezení nebo do měsíce
přes web - při objednávce platíte
jedno sezení a pak vždy na konci

jedno dopředu nebo můžete provést
celou platbu.

Interval mezi
konzultacemi jsou
max. 4 týdny. Další
setkání se plánuje

vždy na konci sezení.

Z pravidelné spolupráce pro sebe vytěžíte nejvíce, je to závazek, kterým ctíte svůj každodenní život a svou touhu
po jeho zlepšení. Vybrat si můžete mezi formou intenzivnější a volnější.

 

NÁSLEDNÁ
občasná 75 min. 1800 Kč

Platbu provádíte při objednávce.
Objednat se můžete na úvodním
sezení či následně na webu, jak

potřebujete.

Sezení musí být
zrealizované do 3

měsíců od vstupního.
 

Necítíte-li se zatím na pravidelnější spolupráci, můžete přijít na konzultaci "následnou občasnou". Projdeme si vaše
dosavadní kroky, odlehčíme těžká místa ve vaší cestě a znovu nastíníme jasnou vizi.

REZERVAČNÍ A STORNO PODMÍNKY: Rezervovaný termín sezení můžete změnit do 48 hod. před začátkem,
poté sezení nevyčerpaná v domluveném termínu propadají. Děkuji, že při naší spolupráci respektujete můj čas. 

Konzultace a terapie
K LEHKOSTI VAŠEHO BYTÍ S MGR. HANOU POLÁKOVOU



ÚVODNÍ SEZENÍ

PRAVIDELNÉ

VOLNĚJŠÍINTENZIVNÍ

OBČASNÉ

INTERVAL MAX 14 DNÍ
ZÁVAZEK 8 SEZENÍ

VÝHODNÝ BALÍČEK
DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY

INTERVAL MAX. 4 TÝDNY
ZÁVAZEK 3 SEZENÍ

VÝHODNÝ BALÍČEK
DLOUHODOBÁ OPORA

INTERVAL MAX. 3 MĚSÍCE
BEZ ZÁVAZKU - OBRACÍTE

SE NA MĚ, KDYŽ
POTŘEBUJETE

HANAPOLAKOVA.CZ


