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„OARE DESIGNUL DE INTERIOR ESTE 
IMPORTANT ÎN VIAŢĂ NOASTRĂ?“ 
Această este o întrebare pe care 

încă o mai primesc și la care răspund cu mare 
convingere: DA! De ce? Deoarece designul 
de interior – nu este doar o îmbunătăţire a 
unui spaţiu sau ascultatul de opinii din partea 
prietenilor. Designul este acel elemenat care 
poate să va aducă un plus confort, un spaţiu 
pentru a crește productivitatea sau popularitatea 
în rândul clienţilor. 
  
HAIDEŢI SĂ VĂ POVESTESC CARE ESTE 
REALITATEA CU ACEST DESIGN! Pentru o 
dezvoltare spirituală și o productivitate înaltă 
mediul înconjurător este strâns legat de percepţia 
umană, de aceea omul în mod conștient și chiar 
inconștient se va simţi confortabil și armonios 
într-un spaţiu luminos, cald și primitor. Aceste 
spaţii contribuie la succesul, norocul și încrederea 
dvs, iar dacă sunt proiectate corect, atunci cu 
siguranţă veţi simţi mai multă energie și putere 
pentru realizarea target-urilor propuse în viaţă. 
 Și atunci: „Cum să realizăm un interior care 
să va aducă succes și în care să va simţiţi 
bine?“  În primul rând trebuie să luaţi în calcul 
că acest spaţiu ar trebui să se potrivească 
temperamentului dvs. Interiorul trebuie să 
fie elegant, deoarece stilul înnobilează omul, 
făcându-l să fie mai încrezător și mai graţios. În 
funcţie de efectul psihologic pe care doriţi să îl 
obţineţi este necesar să alegeţi echilibrat gamă 
cromatică. Iar cu un iluminat ales corect va puteţi 
creă starea emoţională dorită în orice moment 
al zilei. O atenţie deosebită trebuie acordată 
obiectelor decorative și accesoriilor, deoarece 
acestea crează energia din interiorul spaţiului – fie 
această este una pozitivă, negativă sau neutră. 

DAR DE CE SĂ APELEZ LA UN DESIGNER? 
Pentru că, DESIGNER – este o profesie, la fel că și 
celelalte (cum ar fi: medic, profesor sau avocat), 
care necesită timp, efort și cheltuieli financiare în 
scopul dezvoltării profesionale. Această meserie 
nu se rezumă doar la un gust estetic și talent, dar 
cuprinde mult mai multe cunoștinţe în domeniul 
ergonomiei, folosirea culorilor, abilitatea de a 
face o compoziţie, partea de grafica, proiectare, 

detalii tehnice și materiale. CV-ul unui designer 
trebuie să cuprindă abilităţi bune la creare 
de concepte, creativ la idei și soluţii, să se 
documenteze pentru fiecare proiect în parte, să 
schiţeze proiectul, să aleagă finisajele, mobilierul 
și toate detaliile dintr-o bază de date foarte 
lungă de furnizori, să ţină legătură cu echipă de 
montaj sau constructori. Iar pe lângă asta, să fie 
un bun ascultător și psiholog, astfel în funcţie de 
informaţiile primite, să materializeze proiectul... și 
lista încă nu se termină aici! Deci, NU se rezumă 
la „propuneri de culori pe pereţi sau poziţionarea 
pieselor de mobilier prin cameră“.

ÎN ACEASTĂ MESERIE, TIMPUL NU STĂ LOCULUI! 
Tendinţele sunt într-o continuă schimbare, iar 
pentru a ţine pasul cu ele, este nevoie de a avea 
abilitate de asimilare. Designerul învaţă mereu, se 
documentează și găsește soluţii cele mai potrivite 
fiecărui proiect în parte. Chiar dacă la prima 
vedere pare o meserie frumoasă, timpul pe care îl 
petrece un designer studiind din cărţi, reviste sau 
online, mergând la seminarii sau expoziţii, este 
timpul care alimentează atât creaţia, dar și partea 
tehnică, care face lucrurile să prindă formă. 
 Când designerul propune ceva, acest lucru 
a fost analizat, gândit și adaptat proiectului 
respectiv. Iar când vorbește despre calitate, o 
face din interesul de a va ușura viaţă prin a folosi 
materiale durabile, ușor de întreţinut și plăcute 
că aspect și atingere. Concluzia este:  Investiţi 
în biroul și locuinţa dvs! Un design de calitate 
va rezistă în timp, va crește încrederea celor 
care vor intră aici și va creă confortul la care aţi 
pretins. Într-un interior atrăgător este esenţial să 
accentuati individualitatea dvs, să creaţi armonie 
și să faceţi totul cu stil și bun gust. Doar așa veţi 
putea atrage succes în viaţă și activitatea dvs. 
Așa veţi deveni un om mai fericit! 
Cu siguranţă acum aţi aflat și explicaţia de ce 
un proiect de design interior are un preţ, și nu 
neapărat ieftin. Iar dacă dorinţă dvs este să staţi 
într-un spaţiu confortabil, estetic și calitativ, 
atunci și investiţia în amenajare trebuie să fie 
adecvată.

Momentan mă opresc aici, dar vom reveni la 
acest subiect! 
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DESIGNER DE INTERIOR. Îmi 
plac culorile, provocările și 
posibilitatea de a face oamenii 
fericiţi! Iar scopul meu, de acum 
în colo, este să va întroduc în 
această lumea fascinată și chiar 
misterioasă a designului, unde 
efectele psihologice pot creă stări 
la care nu v-aţi gândit vreodată. 
Vom vorbi despre tendinţe în ceea 
ce privește amenajările interioare 
și cum pot fi acestea adaptate 
unui spaţiu, despre confuzia dintre 
adevăratul lux și cum îl înţelege 
marea majoritatea a populaţiei, 
ce înseamnă calitate și de ce să 
investești. Vom călători vedeţi cele   
proiecte, din, cele din străinătate. 
cu veţi de ce -am făcut pe unii 
clienţi chiar fericiţi A. 

VĂ INVIT ne cunoaștem dezvoltăm 
acest subiect într-un mod 
interactiv avantajos pentru dvs! 

SUNT O TÂNĂRĂ AMBIŢIOASĂ care 
aduce culoare în casele oamenilor, 
creaza spaţii confortabile și îi face 
pe oameni fericiţi! 
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