
DELTASTUDIO 
INSIDE

Un parteneriat Win-Win

Beneficii reciproce de imagine și financiare



Este o marcă a calităţii pe care compania noastră o oferă clienţilor şi partenerilor, ca
garanţie a livrării unor soluții de design interior de înaltă ţinută.

DELTASTUDIO INSIDE indică standardul pe care interiorul unui imobil îl oferă, ca
plusvaloare conţinută de un proiect de dezvoltare imobiliară. Standardul ridicat pe
care îl oferim se sprijină pe integrarea serviciilor corelate cu oferta de produse cu
design de ultimă oră și performanțe tehnice crescute.

 

DELTASTUDIO INSIDE



Poziţionare
pe piaţa

românească

Lideri în domeniul
amenajărilor interioare.

Strategie

Smart Luxury 

- design de top;
- costuri diminuate.

Statut 
dobândit

Furnizor 
de interioare premium.



PENTRU CLIENTUL FINAL

DELTASTUDIO INSIDE înseamnă atractivitate crescută
pentru proprietate, printr-un plus de eficacitate în crearea
design-ului.

PENTRU PARTENERII NOŞTRI

DELTASTUDIO INSIDE  reprezintă oportunitatea de a crește
valoarea de vânzare, datorită faptului că Delta Studio este
asociat cu amenajările interioare de produse premium de
către clienții finali. 

Valoarea inițială de investiție se întoarce multiplicată ca profit,
datorită unui design interior de standard ridicat care aduce un
plus de valoare imobilului.



Concepte semnate de arhitecți din
biroul propriu de arhitectură, Delta
Studio Design, premiat la nivel
internațional.

Echipa proprie de arhitecți Delta Studio are
capacitatea de a crea ambiente atrăgătoare,
care se disting în oferta imobiliară generală.
 
Arhitecți creativi, cu experiență atât în design
cât și în management proiect și selecție
produse

Câștigători la nivel național și
nominalizați la nivel internațional, pentru
al 2-lea an consecutiv.

Delta Studio este singurul competitor din
România premiat la toate categoriile
participante.



Design atractiv și în tendințe pentru clientul final

Concepte cu produse 100% din oferta Delta Studio

Selecția de produse
disponibilă INTEGRAL
pentru amenajare
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Avantaj  pentru dezvoltator/promotor imobiliar

Apartament showroom achiziționat și amenajat complet de Delta Studio.

             Design

 Finisaje 
 
 
 Sanitare
 
 
 Mobilier
 
 
 Uși  
 
 
 Decorațiuni

Garantăm 1 an disponibilitate pentru
prezentare și vizionare.

* Se pot achiziționa și apartamente în
sistem barter.



Promovare performantă

Banner pe ansamblu rezidențial DELTASTUDIO INSIDE
Logo DELTASTUDIO + logo dezvoltator

Promovare online

Zonă dedicată DELTASTUDIO INSIDE în site-ul DELTASTUDIO – peste
100.000 de vizitatori unici pe lună;
Portofoliu de proiecte rezidențiale;
Promovare reciprocă a website-uri partenere;
Realizare și promovare film prezentare concept / apartament showroom;
Premii pentru excelența în proiecte rezidențiale susținute prin Romanian
Interior Design Asscociation în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din
București, Universitatea de Arhitectură și Asociația Dezvoltatorilor
Imobiliari.



Referințe

THE LEVEL APARTMENTS
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Referințe

CARMEN SYLVA



Referințe

HERĂSTRĂU PARK 



Referințe

HERĂSTRĂU PARK - LOBBY



Referințe

MARMURA RESIDENCE



Referințe

PROIECT IVORY



Referințe

RABAT HERĂSTRĂU 


