Nasze usługi
HOME STAGING/PROJEKTOWANIE I ARANŻACJE WNĘTRZ
Myślisz o zmianach w swoim domu? Nie masz pomysłów lub wiedzy do ich realizacji ?
Potrzebujesz konsultacji wnętrzarskich i wsparcia przy wprowadzaniu zmian w przestrzeni?
A może masz nietypowe potrzeby i marzenia? Pomożemy Ci w ich realizacji.
Przygotujemy również Twoją nieruchomość do sprzedaży lub wynajmu.

FOTOGRAFOWANIE WNĘTRZ
Wykonujemy realistyczne fotografie wnętrz, które pokażą atuty Twojej nieruchomości!
Zdjęcia edytujemy tak, aby pokazywały rzeczywisty wygląd wnętrza. Nie tworzymy iluzorycznych zdjęć, które mogą wywołać rozczarowanie potencjalnego klienta
konfrontującego zdjęcie z oferty z rzeczywistością.
Naszym największym sukcesem jest sprzedaż nieruchomości w 24h.
Co oferujemy?
- konsultację przygotowania wnętrz do sesji zdjęciowej ( na spotkaniu przeprowadzimy wspólną analizę jak przygotować nieruchomość do sesji zdjęciowej przy
wykorzystaniu rzeczy istniejących w nieruchomości)
- pakiet zdjęć ( 2 ujęcia każdego pomieszczenia)
- zdjęcie nieruchomości na zewnątrz GRATIS
- certyfikat „ rzetelna oferta” który możesz dołączyć do oferty internetowej.

Cena tylko 500 zł (powierzchnia nieruchomości do 80 m2)
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CLEANHOUSE
Jeśli Twoja nieruchomość wymaga dużego uporządkowania, oczyszczenia przestrzeni odgracenia i porządnego posprzątania to zapraszamy
do skorzystania z naszej wyjątkowej oferty.
w ramach usługi mozesz otrzymać:
- 1-2 dni naszych usług
- wsparcie przy rozstawaniu się z niepotrzebnymi rzeczami (opróżnianie mebli, pakowanie, wyrzucanie – tutaj pełna współpraca z Tobą)
- sprzątanie (czyszczenie mebli, mycie podłóg, sprzątanie łazienki )
- konsultację z zakresu aranżacji wnętrz czyli jak podnieść estetykę Twojej nieruchomości
W przypadku usuwania przedmiotów wielkogabarytowych konieczne jest zamówienie kontenera.
Z tej oferty możesz skorzystać w każdej chwili, nawet jeśli nie przygotowujesz się do wynajmu lub sprzedaży swojej nieruchomości.
Ceny opracowywane indywidualnie.

RENT A HOUSE
Specjalna oferta dla osób które chcą przygotować swoją nieruchomość na wynajem.
Aranżacja wnętrz, remont, home staging, depersonalizacja - jest wiele narzędzi którymi przygotujemy Twoją nieruchomość do wynajęcia.
Podniesiemy jej atrakcyjność na rynku najmu. Najczęściej klienci szukają ładnych, zadbanych wnętrz, łatwych w utrzymania w czystości.
Twoja nieruchomość spełni ich oczekiwania i szybko znajdziesz najemcę. Usługa zawiera wykonanie sesji zdjęciowej do wykorzystania w
internecie.

KONSULTACJE
Jeśli potrzebujesz konsultacji chętnie spotkamy się z Tobą, poznamy Twoje oczekiwania, obejrzymy nieruchomość i przeprowadzimy
analizę. Opracujemy strategię sprzedaży i uporządkujemy plan działań.
Cena konsultacji: do 2 godzin 300 zł
Podane ceny są cenami netto. Wystawiamy faktury VAT

Zapraszamy do kontaktu
e-mail: biuro@artdecorszkolenia.pl tel 514 17 22 25

