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O MNIE

Działam na terenie całej Polski, świadcząc
konsultacje w formie on-line. Usługi stacjonarne
najczęściej przeprowadzam na terenie
województw małopolskiego.

Niepotrzebne rzeczy wyprowadzam z domu 
w sposób odpowiedzialny. W organizacji przestrzeni
wykorzystuję akcesoria m.in. z naturalnych
materiałów.

Porządkuję i organizuję cały dom lub
mieszkanie, wybrane pomieszczenie lub obszar
np. szafę.

Nazywam się Agnieszka Krawczuk. 
Wspieram w uporządkowaniu domowej przestrzeni
oraz zorganizowaniu jej funkcjonalnie i estetycznie.
Oferuję pełne wsparcie, od selekcji rzeczy,
organizacji przestrzeni, przez skuteczne 
i odpowiedzialne pozbycie się niepotrzebnych
rzeczy z domu, po identyfikację nawyków
utrzymujących porządek.

Jestem certyfikowaną declutterką i trenerką
mentalną ze specjalnością organizacji domu 
i siebie w nim. W branży działam (prowadzę firmę)
od 2021 roku.
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Moją misją jest udzielenie Ci wsparcia, by przez 
 niektóre zmiany przejść spokojniej i łagodniej
(np. przeprowadzka) oraz odzyskać czas 
i pieniądze na to, co ważne (m.in. poprzez
krótsze i efektywniejsze sprzątanie).



KONSULTACJE STACJONARNE

dzielę się wskazówkami organizacyjnymi i porządkowymi
proponuję akcesoria i systemy do przechowywania
dobieram metodę porządkowania i kolejność działania
identyfikuję obszary kluczowe dla porządku
podpowiadam miejsca, do których można oddać
niepotrzebne rzeczy

wariant 1: samodzielne działanie
wariant 2: samodzielne działanie z raportem
wariant 3: porządkowanie z moim wsparciem

odgracania
organizacji przestrzeni
przygotowania rzeczy do przeprowadzki

Konsultacja porządkowo-organizacyjna

Czas trwania konsultacji: 2 godziny (120 minut)
Forma konsultacji: stacjonarna w Twoim domu

W czasie spotkania poznajemy się wzajemnie. To jest czas dla
Ciebie, abym mogła odpowiedzieć na Twoje pytania i problemy
z porządkowaniem. Jednocześnie poznając Ciebie, domowe
wnętrza, Twoje nawyki:

Na przykładzie wybranego obszaru pokazuję jak pracuję,
porządkując i organizując go.

Jeśli sobie tego życzysz, na potrzeby dalszej współpracy robię
zdjęcia obszarów do uporządkowania oraz zbieram pomiary, 
by dokonać zakupów akcesoriów organizacyjnych.

Po pierwszym spotkaniu decydujesz jak działasz dalej:

Zakres naszej współpracy zależy od Twoich potrzeb – usługi
dopasowuję indywidualnie, nie działam szablonowo. Możemy
współpracować m.in. w obszarach:
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KONSULTACJE ON-LINE

wariant 1: 1 godzina (60 minut) konsultacji 

wariant 2: 2 godziny (120 minut) konsultacji

wariant 3: 3 godziny (180 minut) konsultacji

będziesz wiedzieć jak odpowiadać na wymówki
poznasz sposoby na podniesienie poziomu koncentracji 
zidentyfikujesz kluczowe dla siebie nawyki porządkowe
utrzymasz motywację w porządkowaniu i działaniu

Konsultacja Uporządkowany dom

Czas trwania konsultacji: 60 minut
Forma konsultacji: online

60 minut to wystarczający czas, by porozmawiać o Twoich
wyzwaniach w odgracaniu i organizacji oraz ustalić rozwiązania i
kierunek działania.

Do wyboru masz trzy zakresy współpracy:

W pakiecie otrzymujesz karty do monitorowania postępów w
odgracaniu.

W pakiecie otrzymujesz karty do monitorowania postępów w
odgracaniu oraz 30 minut na kontakt telefoniczny i/lub mailowy
do wykorzystania do 14 dni po zakończeniu konsultacji.

W pakiecie otrzymujesz karty do monitorowania postępów w
odgracaniu oraz 60 minut na stały kontakt telefoniczny i/lub
mailowy do wykorzystania do 14 dni po zakończeniu konsultacji.

Konsultacja Spokojna głowa w porządkowaniu

Czas trwania konsultacji: 60 minut
Forma konsultacji: online

Z moim wsparciem pracujesz nad nawykami porządkowymi w
myśleniu i działaniu. Zyskasz większy spokój w czasie
porządkowania oraz pewność siebie w utrzymaniu jego
efektów, ponieważ:
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CENNIK KONSULTACJI 

Konsultacja stacjonarna

Konsultacja  porządkowo-organizacyjna pierwsza 400 zł

Raport po konsultacji (opcja) 500 zł

Każda kolejna godzina konsultacji 120 zł

Wycena całego projektu porządkowo-organizacyjnego sporządzana indywidualnie

Konsultacja on-line

Uporządkowany dom - 1 h (60 minut) 200 zł

Uporządkowany dom - 2 h (120 minut) 380 zł

Uporządkowany dom - 3 h (180 minut) 540 zł

Każda kolejna godzina konsultacji Uporządkowany dom 160 zł

Raport (opcja) 500 zł

Spokojna głowa w porządkowaniu - 1 h (60 minut) 200 zł

Każda kolejna godzina konsultacji Spokojna głowa 
w porządkowaniu

180 zł



Porozmawiajmy!
Napisz do mnie:

kontakt@manufakturaporzadku.pl
 

lub zadzwoń: 
606 659 085


