Услуга “Конструктор под наем”
на цената на 1 заплата/месец

Предимства на услугата “Конструктор под наем”
- Възложителя възлага, а Аз изпълнявам , всичко, което е по силите ми и е в рамките на
предлаганите от мен проектантски услуги за цена от 1 заплата на месец.
- Възложителя може да прекрати работата си с Мен по всяко време.
- Възложителя не се ангажира с трудов договор към Мен.
- Възложителя не поддържа излишен персонал, когато не е необходимо.
- Възложителя не прави допълнителни разходи за осигуровките ми.
- Възложителя няма нужда да ми осигурява работно място и условия на труд.
- Издавам фактури за услугата ,която предлагам.
- Възложителя разполага с конструктор със специфичен опит, който е изработил над
1000 теоретични проекта(курсови и дипломни работи) и стотици завършени реални
проекти.
- Възложителя разполага с конструктор, на който доверие гласуваха: БНБ, БАН,Postbank,
Национална лотария ,доценти и професори от техническите университети в
страната, както и много други фирми с различни по характер проекти.
- Възложителя разполага с конструктор, който има защитен патент за полезен модел и
промишлен дизайн за иновативен продукт в Патентното Ведомство на РБ.
- Възложителя може да разчита на 100% гаранция за коректност и конфиденциалност
от моя страна, на “честна дума” или с двустранен договор.
- Възможен е вариант за договаряне на условия при постоянен ангажимент.
- Възможност за срещи с клиенти и взимане на размери при постоянни ангажименти.
- Изпълнявам всички изисквания на възложителя, независимо от техният характер и
броя на техните корекции, без да се стига до моменти от типа “това не влиза в
цената”
Информация относно завършени проекти
От този линк може да изтеглите и разгледате,част от проектите, които съм разработвал.
От този линк може да се изтеглите пример на готов завършен проект, с цел добиване
на информация за стила ми на работа и вида ,в който проекта се предава на
възложителя.Ориентировъчно подобен проект се изработва за (15-18)дни, като за
целта се преминава през идейна фаза, нанасяне на корекции ,разработване на работен
проект , оформяне на техническа документация и изготвяне на 3D реалистични
изображения.
Изтегли договор за услугата
уеб: www.bobi-voikov.com I email: b_voikov@abv.bg I тел: +359 898 55 20 30

Списък на услугите
1.Проектиране с AutoCAD
2.Проектиране с Solid Works
3.Моделиране и визуализации с Rhinoceros и 3Dmax
4.Изработване на курсови проекти и дипломни работи за Техникуми и
Университети
5.Изчертаване на чертежи от хартиен носител в AutoCAD(.dwg)
6.Изчертаване на схеми, фигури, диаграми, таблици, графики и т.н.
7.Изготвяне на схеми за евакуация
8.Изчертаване на машинни детайли и технически чертежи
9.Визуализация на продуктови изделия за реклама, презентация и публикуване
в уеб сайтове
10.Изготвяне на симулации за осветеност на интериорни и екстериорни обекти с
Dialux.
Област Инженерен дизайн
11.Проектиране на сглобени единици и механизми
12.Заснемане на детайли и създаване на 3D модели от готови изделия за
изработка на CNC машини.
13.Разработване на изделия и изготвяне на работни чертежи и техническа
документация.
14.Проектиране и изчертаване на детайли в 3D формат за последваща изработка
на шприц форми и пресформи от пластмаси и алуминий за серийно производство.
15.Проектиране на изделия от листов материал.Подготовка на файлове във
векторен формат за лазерно рязане и огъване.
16.Проектиране и визуализация на метални конструкции.Огради, парапети,
навеси, стълби и други конструктивни или декоративни елементи.
Област Архитектура
17.Изчертаване на архитектурни чертежи от хартиен носител в AutoCAD
18.3D моделиране на сгради от предоставени планове, разрези и фасади
19.3D визуализация на архитектурни обекти
20.Разработване на идейни проекти
21.Проектиране и визуализация на паметници
22.Изготвяне на цялостни архитектурни проекти (с помощ на екип)
Област Интериорен дизайн
23.Изготвяне на цялостни интериорни проекти
24.3D визуализации за предстоящи ремонтни дейности
25.Проектиране на мебели /кухни, спални, детски стаи, гардероби, секции и др./
26.Изготвяне на работни чертежи, количествени сметки и разкрой за мебели
27.3D принтиране на детайли от ABS
28.Изработване на малки серии детайли от пластмаса посредством 3D принтер
29.Организация по реализиране на изготвените проекти
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