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ਫੋਟੋਗਾਫੀ ਅਤੇ 3ਡੀ ਸਕੈਿਨੰਗ ਜ ਚ ਸੁਚੀ
(PHOTOGRAPHY AND 3D SCANNING CHECKLIST)

ਮਾਰਕੇਿਟੰ ਗ ਸਮਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਪਿਹਲੂ ਹੈ. ਫੋਟੋ, 3ਡੀ ਸਕੈਨ,
ਮੰ ਿਜਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵੀਿਡਓ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਿਚੱ ਤਰ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.
ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ ਕਡੋ; ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੇ ੇਵਰ ਫੋਟੋਗਾਫਟਰ ਅਤੇ ਸਕੈਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਭ
ਤ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕੇਿਟੰ ਗ ਪਦਰ ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਆਮ (EXTERIOR & GENERAL)












ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਵੇਅ ਤ ਹਟਾਓ
ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਿਡਬੇ ਨੂੰ ਸਾਇਟ ਤ ਹਟਾਉਣਾ
ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੁ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ
ਲੋ ਨ ਦੀ ਘਾਸ ਕਾਟੋ
ਅੰ ਦਰ ਗੇਟ ਤ ਜੂਤੇ, ਕੋਟ ਆਿਦ ਹਟਾਓ
ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤ ਸਾਰੇ ਰੋ ਨੀ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਲਬ ਬਦਲੋ
ਹਰ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਖੁੱ ਲੇ ਜ ਇਕ ਸੰ ਜੋਗ ਊੰਚਾਈ ਤੇ ਪਰਦੇ ਸੈ ਟ ਕਰੋ
ਟੂਟੇ ਗਏ ਬਿਲਡ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਜ ਹਟਾਓ
ਿਵੰ ਡੋਜ਼ ਸਾਫ ਰੱ ਖੋ
ਸਪੇਸ ਹੀਟਰ ਅਤੇ ਪੰ ਖੇ ਹਟਾਓ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਫੋਟੋਆਂ ਹਟਾਓ (ਿਵਕਲਿਪਕ)



ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੋਟਰੇ, ਿਖਲੌ ਨ, ਬੇਡ, ਸਕੈਿਚੰ ਗ ਪੋਸਟ ਹਟਾਉਣ

ਰਸੋਈ (KITCHEN)



ਚਾਏ ਦੇ ਤੋਿਲਏ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਹਟਾਓ
ਿਫਜ ਤ ਮੈਗਨਟ ਕਡੋ




ਕਾ ਟਰਟੌਪਸ ਅਤੇ ਫ਼ਰਸ਼ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ
ਪਲੇ ਟ, ਕੋਟਲਰੀ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਗਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਿਨੰਗ ਟੇਬਲ ਸੈਟ ਕਰੋ

ਿਲਿਵੰ ਗ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ (LIVING & FAMILY AREAS)






ਸੋਫ਼ਾ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਰੱ ਖੋ
ਿਚਮਨੀ ਚਾਲੂ ਰਖੋ
ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਦੇ ਗੁਛੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚੋ ਹਟਾਓ
ਅਖਬਾਰ, ਿਟ ੂ ਬਾਕਸ, ਿਰਮੋਟ ਕੰ ਟੋਲ ਹਟਾਓ
ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰ ਖੇ ਬੰ ਦ ਕਰੋ

ਬਾਥਰੂਮ (BATHROOMS)







ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਬੰ ਦ ਕਰੋ
ਾਵਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਰੋਡ ਤੋ ਤੋਿਲਏ ਹਟਾਓ
ਟੱ ਬ ਜ ਾਵਰ ਤ ਬੋਟਲ ਹਟਾਓ
ਕਾ ਟਰ ਤ ਏਅਰ ਫ ਨਰ, ਟੌਯਲੈ ਟਰੀਜ਼, ਟੂਥਬੈ , ਹੋਰ ਇਕਵਪਮਟ ਆਿਦ ਹਟਾਓ
ਫਰ ਮੈਟ ਅਤੇ ਸਟੂਲ ਹਟਾਓ
ੀ ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੰ ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ

ਬੇਡਰੂਮਜ਼ (BEDROOMS)




ਿਬਸਤਰਾ ਬਣਾਓ
ਲ ਡਰੀ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ, ਲਈਆ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਿਖਡੌਣੇ ਹਟਾਓ
ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰ ਦ ਕਰੋ

ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ੂਿਟੰ ਗ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ ਉਸ ਸਮ ਜਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਿਹ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ. ਸਾਡੇ ਫੋਟੋਗਾਫਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀ ੀਅਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤ ਿਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੁਬਾਰਾ
ਤਿਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਲਸਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ ਲੋ ਕ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮ ਘਰ ਹਨ; ਉਸੇ ਸਮ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵ
ਨੂੰ ਬੁੱ ਕ ਨਾ ਕਰੋ.

ਸਾਡੇ ਫੋਟੋਗਾਫਰ ਅਤੇ ਸਕੈਿਨੰਗ ਟੈਕਨੀ ੀਅਨ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਹਲਾਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ.

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੀ ੀਅਨ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਓ ਜ ਉਨ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸਥਾਿਨਤ ਕਰੋ.

ਜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਜ ਤ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰੀਅਲਟਰ ਿਨਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹਰ
ਸਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ.

ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ (PHOTOGRAPHY)
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਫੋਟੋ-ਿਤਆਰ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਅਸ ਫੋਟੋ ਾਪ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਬਾਹਰ ਨਹ ਕੱ ਰਦੇ.

ਵਰਚੁਅਲ ਟੂਰ ਅਤੇ 3ਡੀ ਸਕੈਿਨੰਗ (VIRTUAL TOURS AND 3D SCANNING)
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਅਲਟਰ ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇੱ ਕ ਵਰਚੁਅਲ ਟੂਰ ਜ 3ਡੀ ਸਕੈਨ ਦਾ ਆਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਤ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਇਹ ਇੱ ਕ 360-ਿਡਗਰੀ ਦਾ ਿਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੂਰ ਤ ਬਾਹਰ
ਰੱ ਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਫਲੋ ਰ ਪਲਾਨ (FLOOR PLANS)
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਅਲਟਰ ਨ ਇੱ ਕ ਫਲੋ ਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਤ ਗੈਰੇਜ, ਕੋਠੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਰਆਂ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਜ ਮਾਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਈਵੇਟ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਟੈਕਨੀ ੀਅਨ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਜਦ ਉਹ ਆਉਣਗੇ.

ਵੀਡੀਓ (VIDEO)
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਤਿਰਕਤ ਲੋ ਕ ਸਾਈਟ ਤੇ
ਨਹ ਹਨ. ਜੇ ਏਅਰ ਾਟ ਪਦਰ ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਵੇਅ ਤ ਹਟਾਓ.

