Chișinău, Moldova:
Telefon: +373 22 260-565;
Fax: +373 22 260-575;
Orange: +373 69 01-05-05;
Moldcell: +373 7999-16-15.
Uni-Consulting Grup – soluția perfectă
pentru un design de vis!
Filozofia noastră: Design inovativ la un
preț accesibil pentru fiecare în parte.

New York, USA:
Apel gratuit: +1 (347) 541-7060.
e-mail: info@InteriorDesign.md
www.InteriorDesign.md

Noi suntem prezenți pe piața Republici
Moldova și cea internațională din 2008, și
ne axăm pe consultări de design strategic
livrînd cele mai bune soluții pentru clienți.

INTERIOR DESIGN MOLDOVA
www.InteriorDesign.md

SEMNĂTURA “INTERIOR
DESIGN” PENTRU CASA
TA DE VIS.
UNI-Consulting Grup se află în topul
companiilor de design din Republica
Moldova care creează design-uri interioare
unice și inedite.

INTERIOR
DESIGN
MOLDOVA
Uni-Consulting Grup

Despre Noi
• Cultura noastră organizațională și mediul
de lucru se bazează pe prietenie,
profesionalism și creativitate.
• Echipa noastră de designeri dispune de
mulți ani de experiență și poate să vă
ofere soluția optimă într-un pas cu
tendințele de design interior și exterior.
• Succesul pe care-l avem se datorează
abordării individuale a fiecărui proiect în
parte reprezentînd dorinţele clienților
noștri.

Nu ezitaţi să ne contacteţi:

Chișinău, Moldova:
Telefon: +373 22 260-565;
Fax: +373 22 260-575;
Orange: +373 69 01-05-05;
Moldcell: +373 7999-16-15
New York, Statele Unite ale Americii:
Apel gratuit: +1 (347) 541-7060;

Servicii
UNI-Consulting
Grup are o
abordare sigură
și convingătoare
pentru fiecare
concept în
parte.
Noi creăm
design-ul care
reprezintă
preferințele,
stilul și
personalitatea
clienților noștri,
punctînd
detaliile fiecărui
proiect.
Misiunea
companii
include o gamă
vastă de servicii
ce includ
proecite la
cheie, de la
proiectare 2d
interioră la
modelare de
concepte 3D
pentru fiecare
obiect în parte.

Serviciile noastre
include:
• Servicii 2D, de Design Interior,
• Proiectare Interioară 3D;
• Design Rezedenţial şi Comercial;
• Design Exterior (Landscape).

Proiectele noastre
Uni-Consulting Grup acordă
clienților săi soluții creative de
design care sunt estetice și
funcționale.
Acest lucru este demonstrat prin
furnizarea cu succes a multor
proiecte atît pe teritoriul țării, cît și
pe plan internațional.
Oferim servicii de design de la
proiectare pînă la instalare pentru
apartamente, case, spații
comerciale, și oricare alt spațiu care
necesită a fi proiectat și decorat.
Dispunem de un portofoliu
impunător de proiecte, şi de un
număr mare de clienţi mulţumiţi.

Consultanță în amenajări
UNI-Consulting Grup oferă consultații
clienților despre strategiile de design,
implementare și cele mai aplicabile
practici în domeniul design-ului. Folosim
intelegenţa în lumea design-ului pentru a
ajuta clienții noștri să înțeleagă
complexitatea acesteia şi oportunitățile
disponibile pentru fiecare proiect în parte.

