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 تجارینمای 
 جادیاز ا  یهدف اصل حال، نیانجام شود. با ا  یمختلف لیتواند به دال یم یساختمان در ملک تجار یو بهبود نما یبازساز

 یملک تجار نیبه ا یشتریافراد بآن،    جهیملک در بازار است که در نت تیجذاب شیافزا  یساختمان تجار کی یبرا بایز یینما

 یشما م یکه افراد از ملک تجار  یریدر ارتقا تصو یادیتواند تا حد ز یم دیجد ینما کیو نصب  یشوند. طراح یجذب م

کند.   لیمدرن تر و جذاب تر تبد اریمحل کسب بس کیبه  ،یصرفا تجار یفضا کیسازند کمک کند و تجربه مستاجر را از 

 یرا برا یملک تجار کیکه شما   یزمان باشد. تیتواند حائز اهم یم یمختلف یخوب از جهت ها یتجار ینما کیداشتن 

مردم  یها ازین نیو با توجه به بودجه، نوع کسب و کار و تام دیریگ  یتمام جوانب آن را در نظر م دیکن  یانتخاب م  تیفعال

 یفرع ای یاصل  ابانیمغازه نبش خ کیتواند  یشما م یمورد انتخاب نیدر آن منطقه ملک مورد نظر خود را انتخاب کرده که ا

 نیخواهند خودشان را بهتر از شما جلوه دهند. به هم یکه م  دیدار زین ییمغازه درون پاساژ باشد، به طور قطع رقبا کی ایو 

 نهیگز  نیملک شما به عنوان اول یجاست که نما نیکنند. ا  یبهتر شدن ظاهر و باطن برند خود تالش م یخاطر از هر جهت برا

 یابانیخ ایو  دیدر درون مرکز خر کسانی یت خود را نشان دهد. اگر دو مغازه با کاربریو اهم ریتواند تاث یم یدر جذب مشتر

مناسب  یتجار یداشته باشد. داشتن نما یتر نیو دلنش باتریز یکه نما  میشو یم یوجود داشته باشد، اکثر جذب مغازه ا

 خواهد. یم یکه هر مالک تجار  یزیدهد. همان چ شیشما را افزا یها ید رشد شما را بهبود ببخشد و مشترتوان یم

کرده است چرا که   دایپ یادیز تیمحبوب یصاحبان امالک تجار انیدر م یتجار یمربوط به بهبود نماها یها یبازساز امروزه

 یزمان یکل ساختمان است. به طور کل  یو بازساز بیساختمان آسان تر و مقرون به صرفه تر از تخر کی ینما یبه روز رسان

از   یشتریب اریعالوه بر آن که زمان بس  د،یو اجرا کن یآن طراح  یرا برا ییو نما دیرا از نو بساز یساختمان دیخواه یکه شما م

 نهیساخت و هز ی نهیهز ینیب شیمعماران کار بلد و ماهر، پ از جمله استخدام  یکار به عوامل مهم  تیفیک  رد،یگ  یشما م

 سال طول بکشد. ۲تا  ۱ استپروسه ممکن   نیدارد که خود ا یبستگ رهیبه مواد مناسب و غ یدسترس ه،یحاش یها

ساکنان  یو زحمت برا یماه با حداقل سخت ۲پروژه ها در حداکثر  ،یو دامنه بازساز اسیبسته به مق ،یتجار ینما یبازساز با

 رایجذاب است ز اریبس یتجار شنهادیپ کیصاحبان امالک به عنوان  یروند برا نیشوند. ا یموجود، انجام م یساختمان ها

را بر دوش صاحبان  یکمتر  یها نهیهز کوتاه تر،  لیکند که عالوه بر زمان تحو  یم اهمآن ها فر   یرا برا یهدفمند یگذار  هیسرما

 یکوچک مانند نما  یزهایدادن چ رییتغ یو شروع به کار و حت ییبازگشا یبرا یملک تجار کی که  ییدهد. از آن جا یقرار م

تواند مراحل آن را  یامر م  نیدر ا یدولت یدارند، حضور مشوق ها ازین یافراد مختلف  یبه اجازه نگ،یحالت پارک ایساختمان 

انتخاب کردن دارند.   یبرا یادیز یرو شیپ یها نهیکنند گز  یاز آن چه تصور م  شیببخشد. صاحبان ساختمان ها ب عیتسر

به  یشود بلکه وقت یشما م یساختمان تجار ینما ییبایز شینه تنها باعث افزا یتجار ینما یساخت و طراح ایو  یبازساز

 شود. لیمناسب تر تبد یبا مصرف انرژ یتواند به ساختمان یم م،ینگاه کن کیاز نظر استراتژ  نآ 
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 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: تجارینمای تصاویر مرتبط با 

   

   

   

 

 

 درباره شرکت دکوطرح
ست که از دهه نود شمسی ترین معماران ایرانیباتجربهشرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح گروهی زبده از بهترین و 

های معماری از جمله دکوراسیون و طراحی داخلی، بازسازی اداری، تجاری و منزل، در ایران و کشورهای همسایه انواع پروژه

حبیبی هم اکنون کند. این گروه به مدیریت مهندس ابراهیم حبیبی و احسان تعمیرات، نما و سایر خدمات دیگر را ارائه می

 باشد.رسانی مشغول میدر منطقه لواسانات فعال است و به صورت حضوری و غیرحضوری به خدمت

باشد ترین فاکتورهایی که در یک شرکت طراحی دکوراسیون داخلی بسیار مهم است جلب رضایت مشتری و کارفرما میاز مهم

هنگامی که در محیطی زندگی می کنید باید عالوه بر زیبایی حس امنیت و آرامش را طراحی کنید، که این عمل به وسیله 
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های انجام شده را به عنوان نمونه توانید تمامی پروژهوطرح شما میدر دک .شودشرکت های دکوراسیون داخلی محقق می

 ی رایگان ما از ما بپرسید.کار ببینید و هر سوالی که داشتید در مشاوره

های خود را شروع های معماری و دکوراسیون داخلی با به کار گیری نیروهای مجرب و ماهر در این زمینه فعالیتشرکت

به آنان خدماتی از جمله طراحی داخلی با کاربری های مختلف مانند مسکونی، اداری، ویال، تجاری و  کنند که با مراجعهمی

مشغول  ۱389کار در این زمینه که از سال های کهنهتوصیه ما به عنوان یکی از شرکت .غیره به شما ارائه داده خواهد شد

منزلتان سعی کنید که نمونه کارهای شرکت های دکوراسیون به کار بوده این است که قبل از شروع به انتخاب دکور برای 

های معماری و فراموش نکنید که برخی از شرکت .ها اطالع پیدا کنیدداخلی را بررسی کنید و سطح کیفی و از قیمت آن

یز برخوردار دکوراسیون داخلی کیفیت بیشتری در زمینه های کاری خود به کار فرما ارائه می دهند که از هزینه باالتری ن

همچنین هنگامی که تصمیم به بازسازی فضای خود دارید بهتر است که یک بار به صورت اصولی و درست انجام  .باشدمی

 .تری برای شما ماندگار بماندگیرد تا مدت طوالنی

ه ما آن را برای یکی دیگر از مزایای شرکت معماری دکوطرح صرفه جویی در زمان، کاهش هزینه، نظارت و اجرای دقیق است ک

شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح در تهران به عنوان یک شرکت معماری  . آوریمشما کارفرمایان عزیز به ارمغان می

کند و ما همواره در این شرکت و دکوراسیون داخلی، بسته به نیاز مخاطب و با توجه به ضوابط نظام مهندسی فعالیت می

ها با داشتن و به لکرد در حرفه خود را داشته باشیم و با افتخار اعالم می کنیم که در طی این سالسعی کرده ایم بهترین عم

کار گیری کادری مجرب و حرفه ای در تمام زمینه های ساختمان در خدمت شما کارفرمایان عزیز هستیم و این اطمینان خاطر 

 . یالی راحت به ما بسپاریدرا به شما خواهیم داد که می توانید پروژه های خود را با خ

ها تجربه گروه معماری و طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دکوطرح با داشتن متخصصین با تجربه و کاردان، و همچنین سال

ی کاری موفق در زمینه پروژه های ساخت، بازسازی و دکوراسیون داخلی، توانسته است به برندی معتبر تبدیل شود تا اعتماد 

ایان عزیز را جلب کرده و نهایت رضایت را برای شما عزیزان به ارمغان بیاورد. همچنین با ارائه جز به جز مراحل شما کارفرم

گروه معماری و طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دکوطرح   .پروژه های خود، شما را در جریان تک تک نکات قرار داده است

بررسی کرده و کمک متخصصان خود، در رفع مشکالت و بهتر کردن شرایط،  با شناسایی دقیق مشکالت هر سازه، آن را با دقت

 .می کوشد

ها را با دقت رعایت کرده و همواره گروه دکوطرح با دانستن تمام نکات مورد نیاز برای طراحی و اجرای یک سازه، همه آن

اوت را برای شما ایجاد کند تا عالوه سعی کرده است تا ضمن حفظ امنیت و آرامش شما عزیزان، فضایی زیبا با ظاهری متف

 .آن محیط، شما نیز از گروه دکوطرح نهایت رضایت را داشته باشید  بر داشتن احساس آرامش در

 با ما تماس بگیرید!
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 شرکت دکوطرح تماس با
 برای سادگی کار شما عزیزان لینک های شبکه های اجتماعی در بخش زیر قابل کلیک هستند.

 09199191741     |       09122460089 همراه تلفن

021 - 26570264 دفتر تلفن  

عصر  6صبح الی  8شنبه تا پنجشنبه   کاری  ساعت  

 decotarhco.com تیوبسا

 decotarhco@ نستاگرامیا

 decotarhco@ تریتو

ebi_hbbi@ تلگرام  

info@decotarhco.com لیمیا  

 www.castbox.fm/ch/4571986 باکس کست

www.youtube.com/channel/UCjxQiU_VaVkPikDpl2_O52g وبیوتی  

www.aparat.com/decotarhco آپارات  

 

 زیر خیلی سریع وارد سایت شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح شوید QRبا اسکن کد 
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