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Bạn đang chuẩn bị xây nhà nhưng chưa biết chọn nhà thầu như thế nào? Làm sao để chọn nhà thầu giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo

Danh bạ website

chất lượng? Hãy cũng giuonggo.net tìm hiểu ngay hôm nay nhé!
SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT
CHỌN FULL ĐỒ NỘI THẤT CH
CĂN HỘ MỚI CỰC CHUẨN
Setup full nội thất gỗ cho các gia
đình nhiều thế hệ
Thổi hồn không gian xanh đầy
nắng gió vào ngôi nhà bạn
5 món đồ gỗ nội thất không thể
thiếu cho gia đình bạn
Thiết kế nội thất cho quầy bar
trong bếp chuyên nghiệp

Trang bị kiến thức cơ bản về xây dựng

Đầu tiên khi bạn muốn xây dựng một ngôi nhà như ý, bạn phải biết những kiến thức cơ bản nhất về xây dựng. Bạn có thể tìm hiểu
từ sách, bạn bè, những người có kinh nghiệm và kiến thức trong ngành xây dựng. Điều này sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc

Setup nội thất cho nhà 1 phòng
khách và 3 phòng ngủ
Thiết kế nội thất gỗ cho chung c
cao cấp cần chú ý gì?

lựa chọn phương án xây dựng của mình. Vì vậy giá cả xây dựng nhà sẽ phù hợp nhất, tiết kiệm nhất.

Tìm hiểu về giá cả các liệu vật liệu trên thị trường

Setup nội thất đồ gỗ full cho biệ
thự 1 trệt 1 lầu
1234567891011121314

Vật liệu xây dựng là yếu tố chiếm chi phí chủ yếu trong việc xây dựng nhà của bạn. Nếu bạn muốn xây nhà trọn gói và giao hết
cho nhà thầu xây dựng, thì việc trang bị kiến thức về giá cả vật liệu là điều cần thiết. Bạn có thể tham khảo trực tiếp qua các đơn vị
cung cấp vật liệu xây dựng. Hoặc dễ dàng tham khảo trên các website của các đơn vị xây dựng. Bạn chỉ cần gõ “ tên vật liệu xây
dựng muốn tham khảo giá” vào khung tìm kiếm google là sẽ hiển thị kết quả bạn cần tìm. Bạn nên tham khảo nhiều trang để so
sánh và biết được mức giá chung của thị trường nhé. Sau đó thì trao đổi với nhà thầu, nếu nhà thầu cung cấp mức giá phù hợp thì
đó chính là nhà thầu bạn đang tìm.

Các tiêu chí lựa chọn nhà thầu xây dựng uy tín
Nhà thầu có thương hiệu
Để nhận diện thương hiệu nhà thầu xây dựng uy tín bạn cần xem xét các yếu tố:
Đánh giá của khách hàng về sản phẩm dịch vụ mà nhà thầu cung cấp
Tác phong và thái độ làm việc của nhân viên có chuyên nghiệp không?
Hoạt động truyền thông, PR của đơn vị có phổ biến không?

Nhà thầu xây dựng có chính sách giá cả hợp lý

Nhà thầu xây dựng uy tín thì giá cả sẽ đi cùng với chất lượng. Vì giá rẻ thì chất lượng công trình sẽ khó đảm bảo, còn giá quá cao
thì ngân sách của bạn sẽ không cho phép. Bạn nên lựa chọn nhà thầu đưa ra cho bạn nhiều phương án để lựa chọn. Giá niêm yết
ít thay đổi theo thời gian là nơi bạn có thể đầu tư hợp lý.

Quy trình chọn nhà thầu giá rẻ chất lượng
Bước 1: Lên google tìm kiếm ra danh sách 5 nhà thầu ưng ý. Sau đó để lại thông tin liên hệ và nhu cầu xây nhà của bạn.
Bước 2: Xem báo giá của các nhà thầu và đánh giá năng lực nhà thầu. Chọn ra 1- 2 nhà thầu ưng ý để phản hồi.
Bước 3: Gặp gỡ trực tiếp nhà thầu và xem một số dự án mà họ đã hoàn thành.
Bước 4: Ký kết hợp đồng. Lưu ý, trước khi ký kết hợp đồng, bạn cần xem xét kỹ các điều khoản thỏa thuận để tránh phát sinh chi
phí.
Bước 5: Giám sát thi công và phản hồi với nhà thầu nếu phát sinh lỗi, không đúng các hạng mục đã ký kết.

Trên đây là các kinh nghiệm lựa chọn nhà thầu giá rẻ đảm bảo chất lượng mà giuonggo.net tổng hợp. Hy vọng sẽ cung cấp những
kiến thức hữu ích cho bạn, chúc bạn nhanh chóng tìm được nhà thầu ưng ý để xây dựng ngôi nhà của mình thật ưng ý nhé! Chúc
bạn thành công!
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