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DESIGN FACTORY DA RAR COM NOVA ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO

pesquisar

20 de Julho de 2011 às 16:22:20 por ANA RITA SEVILHA

O Design Factory (DF), gabinete de design de interiores da
RAR Imobiliária, está a avançar com uma nova estratégia de
negócio, oferecendo os serviços ao público em geral.
“Pioneiro em Portugal, o projecto foi criado com o intuito de
apoiar exclusivamente os projectos da empresa imobiliária”.
“A experiência adquirida nos empreendimentos da RAR
Imobiliária foi conciliada com o desenvolvimento de projectos
de remodelação das instalações de todas as empresas do
Grupo RAR. A abordagem do Design Factory nos diferentes
espaços fez com que o gabinete começasse a receber solicitações de clientes e
empresas externas para trabalhos altamente personalizados de design de interiores e
decoração”, revela a RAR em comunicado de imprensa.
O conjunto de cinco especialistas que compõem a equipa do Design Factory
compromete-se, através de um diagnóstico único, a desenhar “casas à medida” e
melhorar a qualidade de vida de cada cliente. Para o efeito, “são estudadas e analisadas,
em pormenor, as necessidades dos interessados, de forma a serem apresentados
projectos adaptados à realidade”.
O Design Factory está também apto a actuar na área empresarial, assegura a mesma
fonte, e nos mais variados sectores – desde restauração, hotelaria, sedes de empresas,
etc –, “criando novas vivências em espaços que vão ao encontro do posicionamento de
cada entidade”.
“A fábrica de ideias tem como intuito investigar minuciosamente o conceito de habitar no
futuro, apresentando as mais recentes e inovadoras tendências na área do imobiliário.
Desta forma, são projectadas soluções integradas de sustentabilidade fundamentadas no
design e na inovação”.
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Notícias relacionadas
RAR Imobiliária certificada em ID&I
RAR Imobiliária certificada em ID&I
RAR Imobiliária conclui construção do Edifício do Parque
NOVA estreia-se na Tektónica com inovação e design em
pavimentos e revestimentos
S. João da Madeira abre concurso para a Oliva Creative
Factory

