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Φαντάζεστε να είχατε ένα πολυτελές 

διαμέρισμα και ένα σπίτι σχεδιασμένο 

σύμφωνα με το γούστο και το στυλ σας?

Φανταστείτε ότι θα μπορούσατε να έχετε 

μια προσεκτικά επιλεγμένη ομάδα έμπιστων 

ειδικών σχεδιαστών και διαχειριστών 

έργων στη διάθεσή σας, σε ένα όμορφα 

σχεδιασμένο σπίτι.

Φανταστείτε ότι θα μπορούσατε να έχετε τα 

καλύτερα στοιχεία από τους δύο κόσμους 

- ένα σπίτι στο Μονακό με λονδρέζικο 

σχεδιασμό.

Μπορείτε να τα έχετε με τη Landmass και τη 

Red White Design.

Το Όραμά σας
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Με τη Landmass και τη Red White Design 

έχετε τον τέλειο συνδυασμό βραβευμένου 

σχεδιασμού και εξαιρετικής διαχείρισης 

έργου.

Μαζί με τον συνδυασμό μιας ομάδας έργου 

του Μονακό και μιας ομάδας σχεδιασμού 

του Λονδίνου, έχετε το επιπλέον πλεονέκτημα 

της τοπικής γνώσης και εξειδίκευσης σε 

συνάρτηση με τον σχεδιασμό και τον 

δυναμισμό του Λονδίνου.

Θα έχετε το μοναδικό πλεονέκτημα 

να έχετε ένα σπίτι από το Μονακό 

σχεδιασμένο από Λονδρέζο σχεδιαστή και 

προσαρμοσμένο στο γούστο, το στυλ και 

τον προϋπολογισμόσας.

Η Landmass
φέρνει το λονδρέζικο 
σχέδιο στο Μονακό





Η Landmass London είναι βραβευμένοι 
σχεδιαστές με έδρα το Σόχο του Λονδίνου 
και πρόσφατα απέκτησαν άδεια εσωτερικής 
διακόσμησης στο Μονακό για να φέρουν το 
Λονδρέζικο design στο Μονακό.
Έχουμε σχεδιάσει πάνω από 40 ακίνητα και 
είμαστε γνωστοί για τα καινοτόμα σχέδιά μας.
Είμαστε υπερήφανοι για τα πολυτελή, 
χαμηλών τόνων, διαχρονικά σχέδιά μας 
που μεγιστοποιούν τον χώρο και το φως, με 
σκοπό τη δημιουργία σπιτιών που κόβουν την 
ανάσα.

Η Red White Design είναι μια έμπειρη ομάδα 
διαχείρισης έργων με έδρα το Μονακό, γνωστή 
για την καινοτομία και τον δυναμισμό της.
Είμαστε ειδικοί στη διαχείριση έργων και 
διαθέτουμε τεράστια γνώση της περιοχής του 
Μονακό.
Με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση, έχουμε 
υλοποιήσει πολλά έργα στο Μονακό, 
διασφαλίζοντας ότι τα έργα είναι εντός του 
χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού 
και ότι επιτυγχάνουν τα υψηλότερα πρότυπα.

Landmass

Red White Design

Ποιοι είμαστε
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Προσωπική προσέγγιση

Μοναδική υπηρεσία

Προσαρμόζουμε τον σχεδιασμό σας στις προσωπικές 
σας φιλοδοξίες, στο στυλ και τον προϋπολογισμό σας.

Αποτελεσματική και αξιόπιστη ομάδα για τον σχεδιασμό, 
τη διαχείριση και τη συντήρηση κάθε ακινήτου.
Η Landmass και η Red White Design θα είναι οι μοναδικές 
επαφές σας καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Εξειδίκευση και γνώση της αγοράς.

Έχουμε γίνει γνωστοί για την ικανότητά μας να 
μετατρέπουμε κάτι αρνητικό σε θετικό και για τις 
εντυπωσιακές μας δημιουργίες.

Ξεκλειδώνουμε τις δυνατότητες του ακινήτου σας και 
προσφέρουμε βελτιωμένο σχεδιασμό του χώρου, 
του ογκομετρικού σχεδιασμού και των πιο ποιοτικών 
τελειωμάτων.

Κομψοί και στιλάτοι εσωτερικοί χώροι

Οφέλη για τον Πελάτη
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Εξειδίκευση στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων

Διαχείριση έργου

Βραβευμένη εσωτερική διακόσμηση.

Δημιουργούμε ακίνητα υψηλών προδιαγραφών για 
να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες της διακεκριμένης 
πελατείας μας.

Έχουμε δημιουργήσει ορισμένα από τα πιο εμβληματικά 
και εμπνευσμένα διαμερίσματα και σπίτια στο Λονδίνο.

Η διαχείριση έργου βοηθά τους πελάτες μας να 
αποφασίσουν για όλους τους παράγοντες του 
έργου τους, και διασφαλίζει ότι η καθοδήγηση, ο 
συντονισμός και ο προγραμματισμός θα κυλήσουν 
χωρίς προβλήματα.

Η ομάδα των διαχειριστών έργων που διαθέτουμε 
συγκεντρώνει διάφορα είδη τεχνογνωσίας και παρέχει 
λύσεις υψηλού επιπέδου στους πελάτες μας.

Ολοκληρωμένες λύσεις
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Δίνουμε
πνοή στις ιδέες 
των πελατών μας

Κάντε κλικ παρακάτω για περισσότερα παραδείγματα και ιδέες

Σχεδιασμός Νέας Κατασκευής

Φυλλάδιο Συλλογής 
Εξατομικευμένων Έργων

Μοντέρνο Παραδοσιακό

Ιδέες

Σύγχρονα



Συνοπτική παρουσίαση

Εξειδίκευση και γνώση της αγοράς

Βραβευμένα σχέδια

Αποτελεσματική & αξιόπιστη ομάδα

• Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό 

ακινήτων.

• Εκτεταμένη γνώση όλων των πτυχών του σχεδιασμού 

και της διαδικασίας, καθώς πραγματοποιούμε και τα 

δικά μας έργα και καταλαβαίνουμε τι είναι σημαντικό 

για τον πελάτη.

• Απρόσκοπτη διαδικασία με έναν μόνο υπεύθυνο για όλη 

τη διάρκεια του έργου.

• Ειλικρινής και ηθική προσέγγιση.

• Πολυεπίπεδη εταιρεία πολυτελών ακινήτων και σχεδιασμού.

• Δημιουργικά και καινοτόμα σχέδια.

• Πρωτοπόροι στο σχεδιασμό.

• Διπλωματούχοι αρχιτέκτονες, μέλη του Βρετανικού 

Ινστιτούτου Αρχιτεκτόνων RIBA.

• Σχεδιασμός και κατασκευή πάνω από 70 ακινήτων 11
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Εξειδίκευση 
στον σχεδιασμό 

χώρων
Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία 

σχεδιασμού CAD για να 

δημιουργήσουμε σχέδια που 

παρουσιάζουν τις καλύτερες 

επιλογές για την αξιοποίηση του 

χώρου σας, για να φτιάξετε το 

σπίτι των ονείρων σας.

Παρέχουμε 2D και 3D 

προτάσεις διαρρύθμισης και 

συνεργαζόμαστε μαζί σας, 

χρησιμοποιώντας την εξειδίκευσή 

μας για να δημιουργήσουμε 

το τέλειο σχέδιο και την τέλεια 

διαρρύθμιση για το σπίτι σας.

Υφιστάμενα σχέδια Προτεινόμενα σχέδια



Η διαδικασία 
σχεδιασμού και 
κατασκευής
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Στρατηγική 
ενημέρωση

Ενημέρωση & 
προετοιμασία

Σχεδιασμός 
ιδεών

Αναπτυγμένος 
σχεδιασμός

Σ Π Ι Τ Ι
Π ΑΛ Ι Ο

Στάδιο 
Ένα

Στάδιο 
Τρία

Στάδιο 
Δύο

Στάδιο 
Τέσσερα

Κατασκευή Έπιπλα & 
εξοπλισμός 

(FF&E)

Σπίτι -
Συντήρηση και 

Υπηρεσίες

Σ Χ Ε Δ Ι ΑΣ Μ Ο Σ
Φ Ρ Ε Σ Κ Ο Σ

Στάδιο 
Πέντε

Στάδιο
Επτά

Στάδιο 
Έξι

Στάδιο 
Οκτώ

Τεχνικός 
σχεδιασμός

ΣΠΙΤΙ
ΝΕΟ
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Υπηρεσίες ακινήτων
Συμβουλευτική πελατών πριν από την αγορά - 
συμβουλές προς τους πελάτες πριν αγοράσουν ακίνητο

Σχεδιασμός χώρων

Εξατομικευμένα & Έτοιμα έργα

Συντήρηση ακινήτων

Ειδικοί στη διαμόρφωση και τον σχεδιασμό χώρων 
καθώς και στα έπιπλα, τον εξοπλισμό και την υπηρεσία 
απόκτησής τους

Στήσιμο ακινήτων - Έχετε μόνο μια
ευκαιρία να αφήσετε καλή πρώτη εντύπωση

• Προσφέρουμε μια σύνοψη των πιθανών αλλαγών

• Κόστος έργου

• Χρονοδιάγραμμα

• Βοηθάμε τους πελάτες να βρουν την καλύτερη 

δυνατή χρήση του πολύτιμου χώρου τους.

• Συνολικός σχεδιασμός και κατασκευή, με συνολική διαχείριση 

όλου του έργου από εμάς.

• Μια νέα υπηρεσία για το Μονακό που προσφέρει λεπτομερή 

τεχνική και προληπτική συντήρηση του σπιτιού σας.

• Σας βοηθάμε να πουλήσετε το ακίνητό σας στη μέγιστη αξία του
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Η ομάδα της Red White Properties διαχειρίζεται όλα τα 

στοιχεία των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του ακινήτου 

σας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με εξατομικευμένα 

Πακέτα Star, εναρμονισμένα με τις ατομικές σας ανάγκες. 

Είτε λείπετε μόνο για λίγες ημέρες είτε ακόμη και για μήνες, 

σας εγγυόμαστε ότι θα φροντίσουμε το όμορφο σπίτι σας, 

ώστε να είναι άψογο για την επιστροφή σας.

Βοήθεια 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο

Τακτικές επιθεωρήσεις ακινήτων και έλεγχοι 
ασφαλείας

 Γενική συντήρηση και επισκευές

Έλεγχος όλων των ηλεκτρικών συσκευών και των 
υδραυλικών

Σέρβις του κλιματισμού, του λέβητα και του 
συστήματος άντλησης

Επίβλεψη της φροντίδας της πισίνας και των κήπων

 Διαχείριση του προσωπικού, των προμηθευτών και 
των τεχνιτών

Προετοιμασία της κατοικίας σας για την άφιξη των 
ιδιοκτητών και των επισκεπτών

Καθήκοντα καθαριότητας, όπως ζητείται

Φύλαξη κλειδιών, συλλογή και προώθηση 
αλληλογραφίας 

Πληρωμή όλων των λογαριασμών

Συντήρηση ακινήτων



Η
ομάδα
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Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας 
στην αγορά ακινήτων, ο Alan διαθέτει 
πλούσιες γνώσεις.
Σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά,
ο Άλαν επικεντρώνεται σε μια 
προληπτική και ενεργή προσέγγιση 
για να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει 
στην μπροστά από τις εξελίξεις στις 
επιχειρήσεις, τις αγορές και τις τάσεις.

Ο Francisco αποφοίτησε από την 
αρχιτεκτονική σχολή ETSAM της 
Μαδρίτης. Ο Francisco χρησιμοποιεί 
την τεράστια διεθνή εμπειρία του και 
την εξειδίκευσή του στο σχεδιασμό 
για να αξιολογήσει τις δυνατότητες 
του χώρου και του σχεδιασμού. 
Παραμένει πρωτοπόρος και αναζητά 
διαρκώς νέους καινοτόμους χώρους, 
ενώ παράλληλα δημιουργεί όμορφα 
εξατομικευμένα σχέδια.

Η Nisha έχει εμπειρία στη λειτουργία μιας 

επιτυχημένης εταιρείας ενοικίασης ακινήτων, 

οργάνωσης εκδηλώσεων και υπηρεσιών con-

cierge στο Λονδίνο και στο Μονακό. Φοίτησε 

στο Διεθνές Πανεπιστήμιο του Μονακό, 

όπου σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

Στο Μονακό έχει διαχειριστεί ειδικά συνέδρια 

για πελάτες που δραστηριοποιούνται σε 

παγκόσμιο επίπεδο και καταβάλει κάθε 

προσπάθεια για να ικανοποιήσει και να 

ξεπεράσει τις ανάγκες και τους στόχους των 

πελατών.

Alan Waxman Francisco Durban Nisha Nielsen
Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος Ανώτερος σχεδιαστής εσωτερικών χώρων Σχέσεις με πελάτες
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Η Zhanna έχει ένα πολύπλευρο 
υπόβαθρο στις δημόσιες σχέσεις, τη 
μόδα και το μάρκετινγκ.
Τα τελευταία τρία χρόνια εργαζόταν 
σε μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες 
πολυτελών εστιατορίων και 
ψυχαγωγίας, με υποκαταστήματα 
στο Μονακό, το Λονδίνο και το 
Ντουμπάι, όπου ήταν υπεύθυνη για 
τη διοργάνωση εκδηλώσεων και τις 
σχέσεις με VIP πελάτες.

Ο Alexandre είναι πολιτικός μηχανικός 
και ειδικός στη διαχείριση έργων. Έχει 
συμμετάσχει στη δημιουργία πολλών 
εξαιρετικών επαύλεων στη Γαλλική 
Ριβιέρα, καθώς και σε ανακαινίσεις 
σημαντικών κτιρίων και ξενοδοχείων 
στο Μονακό. Έχει καταφέρει να κερδίσει 
την εμπιστοσύνη των κορυφαίων 
κατασκευαστικών εταιρειών στο 
Πριγκιπάτο του Μονακό καθώς και 
στη νότια Γαλλία.

Η Stefania αποφοίτησε από τη Σχολή 
Μόδας και Σχεδίου POLIMODA της 
Φλωρεντίας.
Έχει περάσει πολλά χρόνια στον κόσμο 
της πολυτέλειας και είναι υπεύθυνη 
για τις σχέσεις με τους πελάτες και τη 
διαχείριση έργων.

Zhanna Pikhulya Alexandre Caracchini Stefania Fileni
Επικεφαλής μάρκετινγκ Επικεφαλής Διαχείρισης Έργων Σχέσεις με πελάτες & διαχείριση έργων
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ΒΡΑΒΕΙΑ
‘Best Development in London’: International 

Property Awards 

‘Best Interior Design in the United Kingdom’: 
International Property Awards 

‘Best Interior Design UK’: Daily Mail Award 

‘Best Property Development in London’: 
Daily Mail Award 

‘Home Building and Renovating Awards’: 
The Daily Telegraph 

‘Best Residential Property’: The Daily Tel-
egraph
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Λονδ ίνο  -  Μονακό

Σχεδιασμός πολυτελών κατοικιών & διαχείριση έργων

ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία
Για να κλείσετε συνάντηση μαζί μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα σχέσεων με πελάτες:Για να κλείσετε συνάντηση μαζί μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα σχέσεων με πελάτες:

  landmass.red-white@monaco.mc  +377 (0) 607 936 079  landmass.red-white@monaco.mc  +377 (0) 607 936 079

One Monte Carlo, 6 Avenue Princesse Alice, 98000 Μονακό


