CHU…N BI NH ñ” BÁN
ñ‹ làm nhà quí vÎ hÃp dÅn v§i nhiŠu ngÜ©i mua và bán v§i giá cao nhÃt
chúng tôi xin ÇŠ nghÎ qúi vÎ các viŒc làm sau Çây:
Lš do: Làm ngÜ©i muÓn mua cäm thÃy cæn nhà r¶ng rãi:
• ñóng thùng hay chuy‹n Çi các ÇÒ dùng, bàn gh‰, quÀn áo không cÀn hàng ngày
• Tháo g« và cÃt Çi các tranh änh, và ÇÒ trang trí cá nhân trên tÜ©ng, kŒ, tû
• S¡p x‰p các ÇÒ dùng, quÀn áo, dÀy dép còn låi ngay ng¡n, g†n gàng
• Mª các cÜä s°, màn, và các Çèn khi có khách thæm nhà
Lš do: Làm cho ngÜ©i muÓn mua cäm thÃy cæn nhà m§i và gi» gìn cÄn thÆn:
• C¡t tÌa vÜ©n cÕ và các cây cÓi g†n gàng
• D†n, cÃt, ho¥c bÕ các thùng rác, recycle.
• Thay th‰ các bóng Çèn hÜ hay thi‰u
• Lau chùi, tÄy rºa tÃt cä các cÜä kính, b‰p, nhà t¡m, ngæn tû, garage v.v.
• Thay th‰ hoåc sºa các bän lŠ, khoá, vòi nÜ§c rÌ, và các vÆt døng bÎ hÜ hÕng
• Tháo bÕ các máy móc, ÇÒ dùng, kho tû không có nhiŠu giá trÎ
• Thay màn phòng t¡m và chùi tÄy bÒn t¡m, bàn cÀu såch së
• N‰u nhà cÛ, sÖn m§i tÃt cä các tu©ng, trÀn, và các ch‡ cÀn thi‰t
• Thay th‰ ho¥c tháo bÕ các mành che cºa cÛ hay båc mÀu.
Lš do: Làm cho ngÜ©i mua cäm thÃy cæn nhà thu¶c vŠ cûa h† :
• Gi¥t thäm và tÄy rºa sàn b‰p
• CÃt các bàn th© cúng, hình tÜ®ng ngÜ©i ch‰t
• Khº bÕ tÃt cä các mùi nÃu nÜ§ng, d†n các ÇÒ dùng vŒ sinh hàng ngày
• D†n và cÃt b§t các ÇÒ dùng, hình änh kÿ quái và trang trí cá nhân
• Gºi hay khoá chó và các súc vÆt khi có khách Ç‰n thæm nhà
• N‰u không bÃt tiŒn, nên tránh ª nhà hay giáp m¥t khách muÓn mua nhà
Lš do: Làm ngÜ©i mua cäm thÃy khu v¿c an toàn thân thiŒn
• Tháo bÕ các song cºa an toàn nÖi cºa s°
• N‰u ÇÜ®c, nên tránh dùng alarm trong th©i gian nhà bán
Xin qúi vÎ hãy nghï r¢ng thì gi© và chi phí bÕ ra Ç‹ chuÄn bÎ cho cæn nhà
së ÇÜ®c trä låi bªi giá bán cao hÖn. Xin cám Ön s¿ c¶ng tác cûa qúi vÎ.
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