Pakiet

NEW BABY

Wiek

MINI

CLASSIC

0-3m

4m+

4m+

Ok 90min
Skype lub na żywo (za dopłatą)
- materiały informacyjne od
SleepConcept
- 1x mail z dodatkowymi
pytaniami od rodzica

30-45min
Skype
- Rozmowa telefoniczna w celu
omówienia Planu
-1x mail z dodatkowymi
pytaniami od rodzica

30-45min
Skype lub na żywo (za dopłatą)
- Rozmowa telefoniczna w celu
omówienia Planu
- 2 tygodnie SMS pon-pt, 9-17
- 2x mail z dodatkowymi
pytaniami od rodzica

Czas oczekiwania na Plan -

Do 7 dni roboczych

Czas na wykorzystanie
wsparcia
Cena

Dwa tygodnie

Dwa tygodnie

249,-

349,-

Opis Pakietu

Oprócz wiedzy teoretycznej na
temat snu dzieci w tym wieku,
elastycznie dopasujemy dla Was
możliwe metody uspokojenia i
uśpienia Waszego dziecka
odpowiednie do jego wieku i
temperamentu i zgodne z Waszą
filozofią wychowawczą.
Podpowiemy, jak okazywać
Maluszkowi dużo uczucia i miłości,
nie ucząc złych nawyków. Jeśli
będziecie chcieli, podpowiemy
Wam jak pomału budować rutynę
dnia z małym dzieckiem.
Opowiemy o tym jakie trudności
czekają Was w pierwszych
miesiącach życia dziecka, kiedy się
ich spodziewać i jak sobie z nimi
radzić.

Najwięcej problemów ze snem
Maluchów rodzice zaczynają mieć
powyżej 4 miesiąca życia dziecka.
Pakiet Mini jest opcją ekonomiczną
dla Rodziców, którzy nie mogą
sobie pozwolić na większy
wydatek, a potrzebują pomocy.
Jest też odpowiedni w przypadku
dzieci z niewielkimi problemami ze
snem. Zawiera w sobie niezbędne
elementy Pakietu Classic
(dopasowany do potrzeb dziecka
Plan Działania) i stawia na bardziej
samodzielną pracę rodziców nad
snem dziecka.
Sprawdza się w przypadku dzieci o
standardowych problemach i
potrzebach snu.

Rozmowa
Wsparcie

1

DELUXE
4m+

TWINS
4m+
30-60min
Skype lub na żywo (za dopłatą)
- Rozmowa telefoniczna w celu
omówienia Planu
- 4 tygodnie SMS pon-pt, 9-17
- 4x mail z dodatkowymi
pytaniami od rodzica

Do 5 dni roboczych

60-90min
Skype lub na żywo
- Rozmowa telefoniczna lub Skype w
celu omówienia Planu
- miesiąc SMS/TEL
pon-ndz, 8:30-17, 19-21
- nieograniczna ilość maili z
dodatkowymi pytaniami od rodzica
Do 3 dni roboczych

Miesiąc (start najpóźniej po 2
tygodniach)
479,-

Trzy miesiące (start najpóżniej po 2
miesiącach)
799,-

Dwa miesiące (start najpóźniej
po miesiącu)
679,-

Najwięcej problemów ze snem
Maluchów rodzice zaczynają mieć
powyżej 4 miesiąca życia dziecka.
Pakiet Classic jest naszą bazową
rekomendacją dla każdego klienta.
Zawiera w sobie dopasowany do
potrzeb dziecka Plan Działania,
czyli pełną diagnozę problemów ze
snem Malucha oraz kompleksowy
opis, jak je rozwiązać. Dodatkowo,
na czas wdrażania Planu oferuje 2
tygodnie ciągłego wsparcia SMS od
konsultantki (bez weekendów). Jest
to Pakiet, który sprawdzi się u
większości dzieci niezależnie od ich
temperamentu oraz potrzeb snu,
ponieważ pozwala na znalezienie
dopasowanego rozwiązania dla
dziecka.

Pakiet DELUXE jest naszą propozycją dla
najbardziej wymagających klientów, którzy
cenią sobie nie tylko skuteczność, ale i
komfort rozwiązania, które otrzymują.
Rozmowa w ramach Pakietu może się odbyć
na żywo lub w godzinach wieczornych.
Pakiet zawiera w sobie dopasowany do
potrzeb dziecka Plan Działania, czyli pełną
diagnozę problemów ze snem Malucha oraz
kompleksowy opis, jak je rozwiązać.
Dodatkowo na czas wdrażania Planu w życie
oferuje miesiąc wsparcia od konsultantki w
najdogodniejszej dla Klienta formie
(telefony, maile lub SMS), także w
weekendy. Jest to najbardziej elastyczny z
naszych Pakietów, który sprawdzi się nawet
w przypadku dzieci bardzo wrażliwych i
wymagających oraz dużych problemów ze
snem. Jest też idealnym rozwiązaniem dla
zapracowanych Rodziców.

Pakiet TWINS jest naszą
propozycją dla rodziców bliźniąt.
Zawiera w sobie dopasowany dla
dwójki dzieci Plan Działania, czyli
pełną diagnozę problemów ze snem
Maluchów oraz kompleksowy opis,
jak je rozwiązać, uwzględniający
interakcje pomiędzy dziećmi. Na
czas wdrażania Planu w życie
oferuje miesiąc wsparcia SMS od
konsultantki. Według naszego
doświadczenia, jest to najlepsza
forma wsparcia dla rodziców
bliźniąt.

Do 5 dni roboczych

