
ة خري أل ا للمسة ا
فق ا لمر ا ة ر ا د إل

”اجلودة اليت �س�تحقها“

Choisissez votre langue

Choose your Language
؟ مشاریعمك  حتق�ق  و  النطالقة  فكرة  ��مك  هل 

إالقرتاح و  �لتنف�ذ  هنا  حنن 
رشاكتنا ٕالجناز 

املعلومات من  �لمزید 
بنا  اتصلوا 

و واسعة  مجمو�ة  يف  م�خصصني   مكقاولني 
ٔ�سلو� لعمالئنا  نوفر  اخلدمات،  من   م�نو�ة 

مشاریعهم مجلیع  شامال 
اح�یا�ات بتلبیة  الزتم�ا  مقاولتنا؛  �شاء  ٕا  م�ذ 

ٕارضاءمه و  معالئنا 

معلومات عنا



@final.touch.groups

Marrakech, Morocco

www.finaltouch.vip

+212 66 99 99 60 8
+212 5 25 99 99 52

info@finaltouch.vip

االتصال �ات 

اجلودة
اليت 

�س�تحقها

واخلدمة ٔ�غراضك  رشاء  ميك�ك   ا�ٓن 
نفس يف  وا�د  ماكن  يف   املطلوبة 

لوقت ا
ٔ�سهل جتربة  �ىل  �لحصول   اشرتك 

لفوائد ا من  ومزید 

املتجر
جتارً�؛ ٔ�و  سك�ًیا  معیًال  كنت  ذا   ٕا

ا�ي الوقت  يف  �دم�ك  جحز   ميك�ك 
س�بك ینا

لتلبیة سعداء  من  ٔ�كرث   س�نكون 
تك �ا ح�یا ا

اخلدمات

من م�نو�ة  مجمو�ة  نقدم  اح�یا�اتك.  یناسب  ما  املس�بق  ا�فع  �قات  بني  من  �خ�یار   ميك�ك 
م�ل اخلطط 

تنظیف ل 1. خطط ا
لخدمات ة وا ن لصیا 2. خطط ا

لبستنة 3. خطط ا
ألمنیة لخطط ا 4. ا
قیادة ل 5. خطط ا

ا�رت خطتك

لت�دید وا لتصممي  ا

تصممي يف  تفكر  كنت  ذا   ٕا
و �ٔ مزن�  تصممي  �ادة  ٕا و  �ٔ 
لغرفة ا و  �ٔ امحلام  و  �ٔ  املطبخ 
و �ٔ املس�بح  و  �ٔ احلدیقة  و  �ٔ 

هنا حنن  رشكتك.   حىت 
ٕاىل الوصول  يف   ملسا�دتك 

ا�رتاف�ة بطریقة  هدفك 

1
الصیانة �دمات 

تلبیة يف  ملسا�دتك  هنا   حنن 
من لیوم�ة،  ا  اح�یا�اتك 
والك�رية الصغرية  نة   الصیا

لتورید وا لنقل  وا لتنظیف   وا
�ح�یا�ات ٕاىل   والرت�یب 

ا�اكمريات م�ل   املهنیة 
ا�يك املزنل  وتق�یة  ٔ�م�یة   ا

ٔ�هدافك لتحق�ق 

2
املرافق دارة  ٕا

داري ٕا ختصص  املرافق يه  دارة   ٕا
�دمات تقدمي  �ىل  �ركز   ا�رتايف 

�لمنظامت لیة  وفعا �كفاءة   ا�مع 
الوظیفة هنا  ٕا خيد�ا.   اليت 

أ�ش�اص تدمج  اليت  لتنظميیة   ا
لتك�ولوج�ا وا لعملیات  وا  واملاكن 
نوعیة لتحسني  املب��ة  لب��ة  ا  يف 

لناس ا ح�اة 

3

�دماتنا


