OFERTA:










Projektowanie wnętrz mieszkalnych w zabudowie jedno- i wielorodzinnej
Projektowanie wnętrz obiektów handlowo – usługowych (sklepy, lokale
gastronomiczne, zakłady usługowe, itd.)
Projektowanie wnętrz obiektów biurowych: stanowisk pracy, zaplecza socjalnego,
przestrzeni dostępnej dla klienta (punkty obsługi, poczekalnie, zaplecze sanitarne,
itd.), reprezentacyjnych holi i recepcji
Projektowanie wnętrz mieszkalnych inwestycyjnych (sprzedaż, wynajem,
dostosowanie do użytku biurowego)
Home staging
Branding przestrzeni
Porady architekta przy zakupie domu/mieszkania i nie tylko
Szybkie remonty – metamorfoza wnętrz

Dowiedz się więcej o naszych specjalnych usługach!
HOME STAGING I METAMORFOZY WNĘTRZ
Home staging polega na podniesieniu wartości nieruchomości możliwie
niskim nakładem kosztów i pracy. Każdy, kto planuje sprzedać lub
wynająć mieszkanie/dom, powinien zastanowić się nad skorzystaniem z
usług home stagingu

BRANDING PRZESTRZENI
Nowa usługa skierowana przede wszystkim dla nowozakładanego biznesu
w sektorze gastronomii i usług, który walczy o rozpoznawalność na rynku.
Branding przestrzeni polega na opracowaniu modelu Twojej działalności
w oparciu o analizę lokalnego rynku,
grupy docelowej
i profilu przedsiębiorstwa. Efektem jest projekt wnętrz spójny formalnie
i ideowo z zestawem artykułów promocyjnych, nazwy i logotypu.

PORADA ARCHITEKTA
Planujesz kupno mieszkania od dewelopera, ale nie wiesz, czy będzie
odpowiadało Twoim potrzebom? Chcesz dowiedzieć się, czy będzie ono
ustawne i dobrze doświetlone? Chcesz urządzić salon, ale nie wiesz, czy
wybrane przez Ciebie materiały pasują do siebie? Nie wiesz, jak dobrać
oświetlenie robocze w kuchnie? W takim razie usługa Porada architekta
jest dla Ciebie! Przyjdź do nas ze swoimi wątpliwościami – omówimy,
wyjaśnimy, doradzimy!

Czym jest projektowanie wnętrz?
Projektowanie wnętrz dla każdego może oznaczać coś innego. Dla młodej pary będzie to
„wicie gniazdka” – pewien etap w życiu, pełen pomysłów, inspiracji i radości, który
zaowocuje zdobyciem nowych doświadczeń. Dla ustatkowanej osoby będzie to realizacja
oczekiwań związanych z ideą domowego zacisza, pełnego dobrych wspomnień i spokojnego
szczęścia. Natomiast zabiegany inwestor będzie oczekiwał rzetelnej i bezproblemowej
realizacji jego zamierzeń.
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Niezależnie, do której z tych grup się zaliczasz (a może do jeszcze innej?), warto skorzystać
z usług doświadczonego projektanta wnętrz. Dobry projektant dopasuje ofertę i sposób pracy
do Twoich wymagań. Wsłucha się w Twoje potrzeby, udzieli rad i podpowiedzi – wszystko po
to, by nowe wnętrze wpłynęło pozytywnie na jakość Twojego życia.

Dowiedz się, co możesz z nami zyskać!

Profesjonalna,
rzetelna współpraca

Podniesiona wartość
Twojej
nieruchomości

Pełna dokumentacja
projektowa

Zniżki i rabaty u
naszych
dostawców

DZIAŁY WSPÓŁPRACY:
MOYA ARCH – Dział zajmujący się projektowaniem architektonicznym
obiektów wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.

MOYA DESIGN - Dział odpowiedzialny za Projektowanie wnętrz oraz za
usługi powiązane z projektowaniem i aranżacją wnętrz

MOYA SHOP - Dział zajmujący się sprzedażą Gotowych projektów wnętrz
(MOYA ECO, MOYA BLACK&WHITE, MOYA COLOR) oraz sprzedażą produktów
oferowanych przez BIURO MOYA – STOLIKI MOYA, KUCHNIE MOYA,
SCHODY MOYA

MOYA BROKER – oferta specjalna dla biur obrotu nieruchomościami. SPRAWDŹ
OFERTĘ!

MOYA DEVELOPER – oferta specjalna dla deweloperów. SPRAWDŹ OFERTĘ!
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