ARCHITECT VIET
ARCHITEC VIỆT là công ty thiết kế kiến trúc nhà ở, biệt thự, nhà phố, nhà chữ L, nhà ống, nhà ở kết hợp kinh doanh, biệt
thự 1 tầng, biệt thự 2 tầng, biệt thự 3 tầng, nhà phố 3 tầng, nhà phố 4 tầng, nhà phố 5 tầng, nhà mặt phố 6 tầng trở lên...



Dif culty Easy



Cost 60 GBP (£)



Duration 50 hour(s)



Categories Art, House, Sport & Outside
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Introduction
Với tâm huyết và đam mê nghề nghiệp của các Kiến trúc sư sáng lập viên, Công ty Kiến trúc Architec Việt được thành lập với mục đích xây
dựng một môi trường làm việc khoa học, chuyên nghiệp nhằm phát huy toàn diện khả năng sáng tạo của các cá nhân trong Công ty; cung cấp
cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, nhanh chóng, tiện ích, đem lại sự hài lòng cho quý khách hàng khi cộng tác với Công ty.
Chúng tôi muốn xây dựng một doanh nghiệp đứng đầu Việt Nam về thiết kế kiến trúc, nội thất, xây dựng bằng cách mang tới khách hàng
những bản thiết kế, những công trình hoàn hảo nhất. Một trong những điều chúng tôi tin tưởng đó là khách hàng mới thực sự là những điều
quan trọng, những điều khiến doanh nghiệp Kiến trúc Architec Việt phát triển và hưng thịnh.
Thiết kế biệt thự đẹp
Thiết kế biệt thự tân cổ điển
Thiết kế biệt thự Pháp
Thiết kế nhà phố
Thiết kế nhà ống
Thiết kế nhà phố kinh doanh
Thiết kế nhà chữ L
Thiết kế nhà phố tân cổ điển
Thông tin liên hệ:
Website: https://arcviet.vn/
Địa chỉ: Số 275 Đường Nguyễn Trãi - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Tp. Hà Nội.
Điện thoại: 0973 819 829 – 0948 088 388
Email: arcviet.vn@gmail.com
#bietthu #nhapho #maunhadep #thietkekientruc #maunhakinhdoanh #nhalophotancodien
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