KAYLANA LTD
Πώς να προετοιμαστείτε για μία μεταφορά ή μετακόμιση
Μία μετακόμιση μπορεί να είναι από απλή υπόθεση μέχρι και κουραστική και χρονοβόρα
διαδικασία. Διαβάστε μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε αρκετή
ταλαιπωρία και περιττά έξοδα.
Η καλύτερη επιλογή είναι η ανάθεση της εργασίας σε επαγγελματίες.
Αρκετοί επαγγελματίες μεταφορείς μπορούν να αναλάβουν την προμήθεια των απαραίτητων και το
σωστό πακετάρισμα των αντικειμένων σας. Το πακετάρισμα είναι πολύ σημαντικό να γίνει σωστά
για να προστατευθούν τα υπάρχοντά σας από φθορές κατά την μεταφορά και για να σας ευκολύνει
κατά το ξεπακετάρισμα γλυτώνοντας σας χρόνο, κούραση και ταλαιπωρία.
Εάν αποφασίσετε να πακετάρετε μονοί σας τότε διαβάστε το άρθρο μας για το σωστό
πακετάρισμα.
Εντοπίστε επαγγελματίες μεταφορείς.
Αρκετοί ιδιοκτήτες εμπορικών αυτοκινήτων μπορεί να σας προσφέρουν οικονομικές τιμές χωρίς
όμως την εμπειρία και προσοχή που χρειάζονται τα υπάρχοντά σας.
Οι επαγγελματίες μπορούν να αξιολογήσουν σωστά τον χρόνο, το προσωπικό και το μέγεθος του
αυτοκινήτου που χεριάζετε η μεταφορά. Λανθασμένος υπολογισμός θα οδηγήσει σε χαμένο χρόνο,
ζημιές και περιττά έξοδα.
Όταν ζητάτε προσφορές είναι πάντα καλύτερο να αφιερώσετε λίγο χρόνο στον επαγγελματία να
σας επισκεφθεί και να αξιολογήσει από κοντά την εργασία. Από την εμπειρία μας, τηλεφωνικές
συνεννοήσεις οδηγούν τις πλείστες φορές σε ακριβότερη προσφορά ή αναπάντεχες χρεώσεις.
Εάν παρόλα αυτά δεν έχετε τον χρόνο για επιτόπου αξιολόγηση παρακαλώ βεβαιωθείτε πως θα
δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εργασία:
1. Περιγραφή όλων των αντικειμένων προς μεταφορά ( έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές,
στρώματα, αριθμό κιβωτίων, γλάστρες και σακούλες με ρούχα).
2. Τον όροφο από όπου θα παραληφθούν και θα παραδοθούν τα αντικείμενα.
3. Σε περίπτωση πολυκατοικίας πρέπει να αξιολογήσετε ποια αντικείμενα σας δεν χωράνε
στον ανελκυστήρα ή είναι πολύ βαριά / ογκώδη για τις σκάλες
4. Η χρήση τηλεσκοπικού ανυψωτήρα για διαμερίσματα 2ου ορόφου και άνω είναι πολλές
φορές πιο συμφέρουσα εάν υπολογιστεί χρόνος που χρειάζεται για να χρησιμοποιηθούν οι
σκάλες.
5. Εάν υπάρχουν πολύ βαριά αντικείμενα που χρειάζονται ειδικό εξοπλισμό όπως καρότσι
μεταφοράς.
6. Εάν υπάρχουν αντικείμενα που χρειάζονται αποσυναρμολόγηση όπως κρεβάτια.
7. Εάν υπάρχουν αντικείμενα που χρειάζονται πακετάρισμα όπως στρώματα.
Οι πιο πάνω πληροφορίες θα βοηθήσουν να λάβετε μια σωστή και οικονομική προσφορά καθώς σε
περίπτωση έλλειψης πληροφοριών οι εταιρίες υπολογίζουν το πιο χρονοβόρο σενάριο με
αποτέλεσμα ακριβότερη χρέωση.
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Τέλος μπορείτε να δώσετε στον μεταφορέα την ευχέρεια του ορισμού της μέρας ή ώρας της
εργασίας. Γιατί?
Ο λόγος είναι απλός και θα βοηθήσει να λαμβάνετε πολύ καλύτερες προσφορές. Αφήνοντας το
ελεύθερο στον επαγγελματία, μπορεί να συνδυάσει την εργασία σας με μία άλλη που μπορεί να
έχει στην περιοχή ή την ίδια μέρα. Αυτό θα του επιτρέψει να χρησιμοποιήσει το ίδιο συνεργείο ή
αυτοκίνητο και να μοιράσει τα έξοδα μεταφοράς στις δύο εργασίες.
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