
7 Sfaturi pentru o mutare reusita
  

    Planuieste din timp   

     Este dificil sa planuiesti sa iti muti toate bunurile, mai ales daca ai petrecut mult timp in locuinta de
care te pregatesti sa te desparti si te-ai obisnuit cu decorul casei si cu poziționarea mobilierului si
lucrurilor in casa; mutatul in sine nu este o activitate neaparat placuta, insa trebuie facuta. Sfatul meu este
sa nu lasi mutatul pentru ultimele zile, poate cu exceptia lucrurilor neprevazute. Un interval de 3-4
saptamani ar fi de ajuns ca sa poti reloca toate bunurile in noua locuinta. Consideram ca vei avea timp
pentru impachetare si organizare a cutiilor, astfel incat atunci cand le desfaci la noua locatie sa fie mai
usor sa gasesti totul organizat.       

     Planuieste sa donezi din lucrurile nefolosite       

     Este dificil sa gasesti o ocazie perfecta ca sa scapi, in sfarsit, de obiectele pe care membrii familiei sau
tu nu mai ai nevoie, ori nu le mai folosesti si de care nu ai avut ocazia sa te desparti. Poti face o alta
familie fericita, donand tot ce nu iti mai trebuie, daca este in stare buna de functionare. Haine, piese de
mobilier, aparatura electronica si electrocasnica, jucarii si tot ce nu mai folosesti, incat le poti gasi o noua
destinatie, iar in felul acesta vei avea mai putine obiecte de mutat.       

     Planuieste etichetarea cutiilor       

     Este dificil ca in timp ce asezi cu grija obiectele in cutii, sa te gandesti sa le si etichetezi, ca sa poti
gasi mai usor la nou locuinta, de tot ce ai nevoie. Pune etichete pe partile laterale ale cutiilor cu detalii
despre ce ai pus in interiorul cutiilor, incearca a evita etichetarea pe partea de sus a cutiei, pentru ca la
transport si stocare pot fi asezate unele peste altele si nu vei avea acces la ce ai scris.       

     Planuieste o evidenta pentru obiecte de valoare       

     Este dificil ca sa mai stii printre multele cutii din jurul tau unde iti sunt obiectele de valoare.
Bijuteriile sau obiectele care au o valoare deosebita pentru tine trebuie sa fie transportate in maxima
siguranta. Trebuie sa te asiguri ca sunt protejate in cutii speciale, de care sa te ocupi personal. Cel mai
bine ar fi sa fii de fata cand sunt asezate in masina pentru transportul la noua locuinta, ca sa eviti
pierderea sau distrugerea lor.       

     Planuieste pentru supravegherea copiilor       

     Este dificil ca atunci cand in timpul unui proces de mutare in care iti doresti sa fii implicat pentru a te
asigura ca bunurile familiei tale sunt manevrate cu grija si in același timp sa reusesti a acorda copiilor tai
tot timpul necesar de care ei au nevoie pe timpul zilei. Sfatul nostru este sa găsești o dădaca sau un
membru al familiei pentru a lasă copiii in siguranta in grija acestora.       

     Planuieste pentru o zi libera de la serviciu       

     Este dificil sa reusesti a programa mutarea dupa orele de serviciu, si a finaliza totul in aceeași zi si
pentru a minimaliza costurile de transport la noua locuinta, de accea sfatul nostru este ca sa găsești
ințelegere la angajator pentru concediu sau timp liber acordat.       
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     Planuieste o modalitate de transport       

     Este dificil sa alegi o metoda de transport fie ca te gandesti sa rogi parintii, prieteni, rude sa ajute la
transport, sau sa te indrepti spre o firma de transport sa vina in ziua in care planuiesti mutatul din
locuinta, cu o masina incapatoare, incat toate lucrurile sa fie in acelasi transport pentru a limita timpul
pierdut in trafic. Ideal ar fi sa gasesti o masina de marfa, care, intr-adevar, costa mai mult pentru a o
inchiria, dar mobilitatea si eficienta sunt mult mai mari.         

     Planuieste eficient si lasa-ne pe noi sa ne ocupam de tot si sa iti oferim serviciul nostru de
mutari.       

     Compania de mutari MODS - Moving On Demand Service - cu sediul in Sibiu, va ofera servicii
specializate de mutari. Avem metodele si experienta necesara pentru a organiza totul cu profesionalism
pentru ca mutarea dvs. sa se fie un succes. Echipa noastra se va asigura ca proiectul dvs. de mutare sau
relocare este finalizat in functie de planurile si termenul impus de dvs. Oferim flexibilitate si
adaptabilitate pentru orice serviciu de mutari la cerere. Dispunem de personal calificat pentru servicii de
mutari, echipamente specializate cu certificat de conformitate si licenta pentru operatori, necesare
serviciului de mutari. Oferim servicii de impachetat-despachetat si manipulare, totodata oferim servicii de
incarcare-descarcare si transport. Dispunem de autoutilitare pentru transportat cu licenta de transport.   

    
    Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ne sunati la numarul +40771097302    

Cuvinte cheie: servicii de mutari sibiu  servicii mutari sibiu  mods moving
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https://www.mods-moving.ro
https://www.mods-moving.ro
tel:+40771097302
https://www.sibiul.ro/cauta/1/servicii+de+mutari+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/servicii+mutari+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/mods+moving

