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Mua đồ đạc gì sau khi chuyển văn phòng
Mỗi lần chuyển văn phòng, doanh nghiệp phải tiêu tốn một khoản không hề nhỏ. Nhưng sau khi
tới văn phòng mới, kiểu gì doanh nghiệp vẫn cần phải mua thêm đồ đạc. Vậy phải làm gì để tiết
kiệm nhất khi mua đồ đạc sau chuyển văn phòng .

Dịch vụ chuyển văn phòng trọn gói
Trong quá trình vận chuyển, những đồ đạc đã cũ không còn thời hạn sử dụng được lâu, để gọn
nhẹ các doanh nghiệp thường bỏ đi, thanh lí. Như vậy, sang văn phòng mới cần mua đồ đạc để
thay thế. Hoặc đồ đạc có thể bị hư hại hỏng hóc trên đường vận chuyển thì đương nhiên doanh
nghiệp cũng cần mua mới nếu không thể sửa chữa được.

Đấy là chưa kể đến cấu trúc của văn phòng mới khác văn phòng cũ, để phù hợp với môi trường
làm việc mới, doanh nghiệp cũng phải đầu tư thêm một số trang thiết bị, đồ đạc cụ thể. Nếu cứ
thoải mái mua sắm sau khi chuyển văn phòng tại hà nội, sẽ khiến doanh nghiệp chịu thêm một
khoản tổn thất không nhỏ đây. Vậy phải làm gì để khắc phục, hạn chế điều đó?
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Đánh giá những đồ đạc hiện có

Sau khi chuyển văn phòng, sắp xếp đồ đạc hoàn tất. Bạn hãy đánh giá sơ bộ những đồ đạc
hiện tại. Những đồ nào còn có thể dùng được, đồ nào bị hư hỏng do vận chuyển không thể sửa
chữa cần bỏ đi. Sau đó bạn lên một danh sách những đồ cần thiết phải mua sắm cho văn
phòng. Những đồ đạc hiện tại có phù hợp với văn phòng mới không, văn phòng mới cần bổ
sung thêm những đồ đạc như nào để làm việc được thuận lợi, thoải mái, đáp ứng đủ nhu cầu.

Chỉ mua những món đồ cần thiết

Khi chuyển văn phòng trọn gói mới, ai cũng muốn trang trí cho văn phòng thêm đẹp. Nhưng
bạn chỉ nên mua những món đồ thật cần thiết thôi nhé. Đặc biệt là những món đồ nội thất có
giá trị tương đối cao. Khi bạn mua đồ không cần thiết về, giá trị sử dụng thấp không chỉ tốn
kém tiền của cho doanh nghiệp mà còn khiến văn phòng trở nên chật chội do phải chứa nhiều
đồ đạc.

So sánh giá của các cửa hàng khác nhau

Hãy là người mua sắm thông minh bằng việc so sánh giá của các cửa hàng khác nhau. Việc so
sánh giá này sẽ giúp bạn mua được sản phẩm với giá rẻ nhất. Sẽ tiết kiệm thêm một khoản
không nhỏ cho công ty của mình đâu.

Chỉ bằng những chú ý, những mẹo nhỏ trên đây, doanh nghiệp sẽ không bị tổn thất quá nhiều
trong quá trình chuyển văn phòng.
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