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שמי עירית נווה,

בעלת משרד עצמאי המספק שרותי 

לדירות,  סטיילינג  והום  פנים  עיצוב 

בתים פרטיים ונכסים לתושבי הארץ 

וליווי  ניהול  לשירותי  הזקוקים  וחו"ל 

מלא של הפרויקט.

כמו כן, כבעלת ניסיון מקצועי בתחומי 

שגם  מאמינה  אני  והגישור  הטיפול 

תוך  ברגישות  לטפל  ניתן  בקירות 

הקטנים,  לפרטים  ודגש  לב  שימת 

אתם  גם  תוכלו  התהליך  שבסיום  כך 

להרגיש:

במהלך  בבית  כמו  להרגיש  רוצים 
שהותכם בחופשות ובחגים?

רוצים לשדרג את הנכס אותו רכשתם 
בארץ ולהתאימו להרגלי האירוח שלכם 
הפרויקט  את  לנהל  מתקשים  אך 

מרחוק?

חוזר,  תושב  ישראלי  אתה  אם  בין 
המבקר  חוץ  תושב  או  חדש  עולה 
זקוק  אתה  תכופות,  לעיתים  בארץ 
בתהליך  אותך  שתלווה  לכתובת  כאן 
גורם מקצועי  שדרוג הנכס שרכשת, 
ואמין שיהיה עבורך בעל הבית בארץ.
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י  בחינת פוטנציאל הנכס המצו
הקבלן  ו/או  המתווך  ווי  בלי
כדאיות  את  לבחון  במטרה 

העסקה על כל היבטיה.
יהיה  ניתן  האם  נבדוק  יחד 
לערוך בנכס שינויים, התאמות 
צרכיך  את  שיבטאו  ושיפורים 

ודרישותיך.
מסמך  יסופק  י  ו ו הלי בתום 
המסקנות  את  שיפרט  סיכום 
את  להוציא  מנת  על  מתהליך 

הפרוייקט לפועל.

השיפוץ  בתהליך  האחרון  השלב 
הוא  שכן  ביותר  המהנה  וגם 
והאופי  הטאצ'  את  לבית  הנותן 
נעשה  זה  תהליך  שלו.  האמיתי 
ביחד לאחר שנבחר את סקאלת 
הצבעים ואת העמדה הנכונה של 
ליווי  כולל  והוא  בחלל  הרהיטים 
האקססוריז  הריהוט  לרכישת 

הרצויים.

של  מחדש  תכנון  הכולל  תהליך 
הלקוח,   לצרכי  והתאמתו  הנכס 
לתכנית  ממוחשבת  הדמיה 
המקצוע  בעלי  בחירת  הנבחרת, 
הכנת  לפרויקט,  הנדרשים 
אלה,  לספקים  עבודה  תוכניות 
בין  זמנים  לוחות  מתיאום  החל 
פיקוח  ועד  השונים  הספקים 
לתום  עד  עבודתם  על  וליווי 

הפרוייקט.

דורש  שאינו  וממוקד  קצר  תהליך 
וכולל  קירות  שבירת  או  שיפוץ 
בחירת סגנון עיצוב, לוח השראה, 
ריהוט  באמצעות  הבית  ורענון 
זה  שירות  משלימים.  ופריטים 
עונה  אשר  נכס  לרוכשים  מיועד 
אך  מיבנית  מבחינה  לצרכיהם 

נדרשת התאמה אישית.

טרום  ויעוץ  ליווי 
רכישת הדירה בארץ:

בסיום  הבית  הלבשת 
תהליך השיפוץ:

תהליך  וניהול  עיצוב 
שיפוץ הדירה:

והלבשת הבית  עיצוב 
ללא צורך בשיפוץ:

- שירותי המשרד -
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- שדרוג דירה בנתניה -
מדירה חשוכה, מיושנת וקודרת, לדירה מוארת, אלגנטית ומודרנית
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אחרי

לפני



- סטיילינג לבית בשרון -
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אחרי

לפני



למה
לבחור
דווקא
בי?

יחד נוכל להיות שותפים גם 
מרחוק באמצעות תיעוד התהליך 

בצורה מוחשית ושקופה.

מתמחה בניהול וליווי פרויקטים 
עבור לקוחות החיים בחו"ל, תושבי 

חוץ.

בעלת נסיון בניהול וליווי פרויקטים 
עבור לקוחות תושבי הארץ

מנוסה בשדרוג נכסים עבור 
לקוחות בארץ ובחו"ל

רקע מקצועי עשיר בתחומי 
הטיפול המשפחתי והגישור

היכרות עם אנשי מקצוע וספקים 
איכותיים

יכולת עמידה בתקציב מוגדר 
מראש

יחס אישי וליווי צמוד במהלך 
)Laura Ingalls(השיפוץ והעיצוב עד הכניסה לבית

לפגישת היכרות בביתכם ללא התחייבות התקשרו: 054-444-23-44



לעירית היקרה,
במהלך  הליווי  על  תודה 
כזוג  הבית.  ועיצוב  שיפוץ 
עצמאי שהזמן הפנוי שלנו 
כל  את  הפקדנו  מועט, 
התהליך בידיך המקצועיות 

והרגישות.
מעוצב  חם,  לבית  חזרנו 

לפי צרכינו ודרישותינו.
לעבור  לנו  אפשרת 
השיפוץ  תקופת  את 
ולהמשיך בשגרת העבודה 
התובענית שלנו תוך ידיעה 

שאנחנו בידיים טובות,

ליאורה ואסף.

עירית,
הליווי  על  לך  תודה 
שיפוץ  במהלך  המסור 
הנופש  דירת  ועיצוב 

שלנו בארץ.

שתהליך  בטוחים  חשנו 
מתנהל  השיפוץ 
במקצועיות רבה למרות 
שאנחנו חיים מעבר לים

תודה רבה!
אנדראה וויליאם

לעירית,
להודות  מאוד  רוצה  אני 
המסור  הליווי  על  לך 
בעיצוב  שלך  והמקצועי 

ביתנו החדש. 

חדשה,  דירה  רכשנו 
קרה  לחלוטין,  עירומה 
וחשוכה ובסיום התהליך 
דירה  קיבלנו  סטיילינג 

חמה ומפנקת.

תודה מקרב לב,
דליה

- לקוחות ממליצים -
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