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GIAI ĐOẠN STT Nội dung dịch vụ tư vấn
Gói thiết kế nội 

thất FIT
Gói thiết kế nội 

thất FAVOU
Gói thiết kế nội 
thất FULLFILL

Thiết kế không gian 
mẫu và chuỗi

Phối cảnh 3D nội thất x x x x
Thiết kế và tối ưu mặt bằng nội thất x x x x
Ảnh 360 các không gian kiến trúc x
Khái toán đầu tư XD công trình x x
So sánh các giải pháp điện nước x x
Bảng thống kê đồ( kích thước phủ bì ) x x x x
Danh mục vật liệu hoàn thiện x x x x

1
Mặt bằng trang trí trần (bao gồm cả chi tiết hệ thống 
chiếu sáng công năng và chiếu sáng trang trí trên 
trần)

x x x

2
Bản vẽ chi tiết sàn, dạ cửa, các chi tiết ốp lát trang trí 
khác

x x x

3
Bản vẽ thiết kế hoặc điều chỉnh thiết kế điện, điện 
chiếu sáng và hệ thống thông tin liên lạc tương ứng 
với nội thất

x x

4 Thiết kế / điều chỉnh thiết kế điều hòa thông gió x x

5
Bản vẽ chi tiết các đồ nội thất gắn tường (tủ, tủ âm 
tường, giá, kệ và các vách, hộc trang trí)

x x x

6
Bản vẽ kích thước cơ bản của các đồ nội thất đóng rời 
(bàn, ghế, sofa, sofa bed, giường, tủ đầu giường)

x x x

7
Bản vẽ chi tiết đồ nội thất đóng rời (bàn, ghế … do các 
họa sỹ đảm nhận)

x

8 Hỗ trợ kiểm định, lựa chọn và làm việc với nhà thầu x x

9
 Chọn các đồ nội thất đóng sẵn trực tiếp tại các đơn vị 
cung cấp thiết bị nội thất

x

10 Chọn đồ deco x

11
Chọn vật liệu hoàn thiện thực tế tại các nhà cung cấp 
(gạch ốp, lát, đá, sàn, thảm, rèm, giấy dán tường)

x x

TRONG QUÁ 
TRÌNH THI 

CÔNG
12

Giám sát tác giả (đảm bảo thi công đúng thiết kế và 
xử lý các phát sinh liên quan đến thiết kế)

x x

480.000 ₫ 680.000 ₫ 980.000 ₫ 1.280.000 ₫

Để được tư vấn miễn phí trong giờ HC vui lòng gọi 0982076837 (KTS. Trường Giang)
Rất hân hạnh được phục vụ!

THIẾT KẾ 
BẢN VẼ THI 

CÔNG

TƯ VẤN LỰA 
CHỌN NHÀ 
THẦU, NHÀ  
CUNG CẤP 
PHÙ HỢP 
VỚI CHẤT 

LƯỢNG VÀ 
GIÁ

Giá cơ sở (đ/m2 các khu vực cần thiết kế nội thất tính theo mép trong của tường)

Áp dụng cho các công trình vừa và nhỏ ( Nhà cho thuê, nhà 
phố, nhà liền kề, biệt thự, căn hộ…)  

THIẾT KẾ 
PHƯƠNG ÁN

NỘI THẤT

GIẢI PHÁP 
KỸ THUẬT

GIẢI PHÁP 
MỸ THUẬT


