CUSTOMER'S ANNOUNCEMENTS
VÝROKY ZÁKAZNÍKŮ
„Máme z nového přírůstku…velikánskou radost a chodíme se na něj pořád
dívat. Je nádherný. Skvělý. Divoký. Jsme nadšení. Bomba. Jste machr.…
Přejeme Vám mistře hodně tvůrčí invence a vzkazujeme: určitě to nebyla
poslední koupě Vašeho obrazu…”
(následovala koupě dalších tří):
„Jsme nadšeni. Naprostá, ale naprostá bomba. Nemají chybu…
Pořád je obdivujeme. A naši přátelé taky. Každý se zajímal, kdo to maloval. Byl
jste hodně chválen. Myslím, že budete mít postaráno o další klientelu.
O umění se zajímáme již od mládí a průběžně si obrazy kupujeme. Celý náš dům
je samý obraz. Z Vašich děl jsme však absolutně okouzleni. Geniální barevná
vyváženost, hra protikladů, syntéza a vzápětí antisyntéza, surrealistické vzorce,
prostě skvělé. Skvělé. Čeho si ale nejvíce cením je zejména zvláštní,
pozitivní energie, které z obrazů vyzařuje. Ty obrazy hladí po duši…
Jsem vždycky rád, když někdo dělá svoji práci s radostí, s fortelem, zkrátka
dobře. A Vy to, pane Lípo, dobře děláte. Těšíte lidi. A to je dobře
Vaše obrazy jsou stejne nej, naše srdcovka!“
(manželé L+ M.M. ze Zlínska - vzali si šest obrazů)
Zdravím Vás, já jsem naprosto spokojen!
(manželé A.+ J. P. z Karlových Varů si vzali sedm obrazů)
„Pane Lípo, jsem ráda, že naše komunikace a vůbec vše probíhalo tak hladce,
bylo to velmi příjemné. Jsme moc spokojeni. Vaše obrazy našemu interiéru sluší.
Až budete mít výstavu, budu ráda, když dáte vědět.”
(Manželé z Moravy - vzali si čtyři obrazy)
„Obraz mám již doma je naprosto úžasný. Sleduji vás už delší dobu, budu vás
sledovat s úctou dál a doufám že si někdy od Vás další obraz koupím.
Kdyby jste plánoval nějakou výstavu byla bych ráda, kdyby jste dal vědět.”
(R.H. z Karlových Varů)
„Máte můj obdiv. Máte nadhled a umělecké cítění, jsem absolutně unešená.
Přesně jste pochopil mou představu. Obraz je krásný… fantastický, naprostá
nádhera. Fandím Vám a budu Vás doporučovat všem, koho znám.”
(obraz na zakázku pro L. Š. z Prahy - Kobylis)
„Mistře,…jsme s obrazem velmi spokojeni, na neděli jsme sezvali rodinu a
chystáme pro ně překvapení, že jim obraz ukážeme.”
(manželé od Olomouce)
„…obraz je fakt Boží!!! Obraz visí a spokojení zákazníci děkují!“
(velkoformátový obraz na zakázku 1,5 x 3 metry pro manžele M.+ R. z Brna)

„Vážený pane Lípo, chtěla bych Vám poděkovat za obraz a také pozdrav od Vás,
který koupi díla povýšil na osobni zážitek a obraz samotný na součást našeho
nejosobnějšího majetku. Velmi nás to potěšilo.”
L.R.+P.S. ze Štramberka)
„Dobrý den pane mistře! Jsem nadšen, skvělý obraz, velké plátno, které se mi
opravdu moc líbí! Vše jak jsme se dohodli, vtipné video, ochranné nátěry,
signace na kameru a obraz, nemá to chybu. S videem jsem náramně spokojen a
potěšilo mně. Celkově z toho mám skvělý pocit profesionální práce!”
… ta plachta (velkoformátový obraz – plátno 2x3metry) je fakt hodně kreativní.
Má to hloubku myšlenek, tak že za mně super dílo!“
(L.Č. z Pardubic)
„Vaše obrazy sa mi hneď zapáčili, sú prekrásne presne niečo také hľadám. Vždy
sa pri každom musím pozastaviť, toľko ich je že už ani sama neviem ktorý si
vybrať.“
(manželé D +V.I. z Košic)
„…v příloze Vám zasíláme fotografii Vašeho obrazu v našem interiéru. Z obrazu
jsme nadšeni, stejně jako všechny návštěvy, které u nás byly.”
(manželé - zakázka přes galerii)
„No tak smekám…tohle jsem nečekal ani ve snu…bomba…fakt moc děkuji.“
(T.P. z Dobřichovic)
„Děkuji Vám za překrásný obraz. Jsem nadšena. Dovoluji si připojit několik
fotografií umístění Vašeho díla. Mít více patřičně velkých zdí, kupuji další.”
(M. K. z Ostravy)
„Obraz je fantastický, já jsem se do toho obrazu zamilovala.”
(manželé z Prahy, Ďáblic - vzali si dva obrazy)
„…tak jsem to nevydrzel a dnes jeste obraz pripevnil a vypada krasne. Z dila
mame velkou radost…Komunikace je číslo jedna. Obraz si uzivame!“
(P.B. z Prahy)
„Mně se Váš obraz moc líbí už dlouho a všem z rodiny. Obraz včera večer
dorazil. MOC SE NÁM LÍBÍ! Děkuji Vám za odvedenou dobrou práci.”
(G.B. z Baště)
„…dnes dorazil Váš obraz Energie a mám z něj opravdu radost, doufám, že mi
dodá energii nejen v roce 2017”
(G. L. přes galerii)
„Ještě jednou moc díky, to byl můj dárek a mám z něj velkou radost! Přeji do
nového roku hodně zdraví, pohody a výtvarné inspirace! Zasílám… foto Vašeho
obrazu…, myslím,že mu to u nás sluší.”
(manželé z Prahy - Šestajovic)

„Dobrý den, tak je rozbalený (palec nahoru). Děkuji za spolupráci, byla
skvělá.“
(S.K. z Neštědic)
„Dobrý den, zaujaly nás Vaše obrazy. Máme vybrané …4 favority.”
(dvojice z Velkých Popovic)
„Dobrý večer…tak vše dopadlo na 1*, přesně jak jsme si představovali.”
(manželé z Vestce u Prahy)
„Obrazy…se mi velmi líbí a uvažuji o dalších - zařizujeme nový dům.”
(manželé z Lysé nad Labem)
„…v příloze Vám posílám fotografie. Obraz je moc pěkný a skvěle se mi sem
hodí.“
(T.I. z Prahy)
„malujete nádherně! Máte dva obrazy, které jsou přímo moje srdcovka“
(M.E.)

