KITUL
DESIGNERULUI
ÎNCEPĂTOR
CURS TEORETIC CU MULTE
EXEMPLE PRACTICE

#AziFacTotulCuPasiune
Sunt Natalia Berezovskaia, de profesie designer
de interior și fac parte dintr-o echipă minunată
de oameni talentați a studio-ului Creativ
Interior. Îmi plac culorile, provocările și
posibilitatea de a face oamenii fericiți!
Așa cum fiecare zi pentru mine începe cu o
nouă provocare, asta mă face să pun suflet în
ceea ce fac și să mă implic cu pasiune în
evoluția acestui domeniu prin rândul celor
interesați și deschiși către noi orizonturi.
Iar acest curs l-am creat cu scopul de a vă
introduce în această lume fascinantă și chiar
misterioasă a designului, unde efectele
psihologice pot crea stări la care nu v-ați gândit
vreodată.
Pregătiți? Să incepem....
THE FAMOUS DESIGN

“design is not just what it looks
like and feels like. Design is how it
works.”
Steve Jobs

CURSUL SE ADRESEAZĂ:
1. Pasionaților de design
2. Celor care vor să fie introduși în lumea designului și să descopere acest domeniu
3. Celor care vor să-și implementeze personal un proiect de design sau să adauge un
accent de culoare în amenajarea existentă

AVANTAJELE CURSULUI
V-ați propus să renovați casa, dar nu știți de unde să începeți? Sau căutați să aduceți
viață în locuința voastră, dar nu știți cum? Atunci eu o să vă ajut în acest sens!
- O să vă spun ce trebuie să cunoașteți ca un design să fie chiar reușit și să se
potrivească personalității și temperamentului voastru;
- Cum să eficientizați timpul pentru documentare;
- Cum alegeți culorile, finisajele și piesele de mobilier;
- Cum puteți face proiectul pe cont propriu prin tool-urile recomandate;
- Cum materializați proiectul ca să reflecte realitatea.
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STRUCTURA CURSULUI
1. Principiile de bază în designul interior
2. Documentarea și inspirația
3. Ce înseamnă concept?
4. Alegerea stilului de interior care ți se
potrivește
5. Cum aleg gama cromatică?
6. Care sunt principiile de bază ale iluminatului
în designul interior?
7. Cum alegeți materialele, finisajele și
mobilierul?
8. Rolul decorațiunilor în designul interior
9. Bugetarea
10. Șantierul și implementarea proiectului

THE FAMOUS DESIGN

ETAPELE PROIECTULUI DE DESIGN

1.PRINCIPIILE DE BAZĂ ÎN
DESIGNUL INTERIOR

Ce înseamnă design de interior și
cum acesta ne influențează viața?

Ce întelegeți prin termenul „design”?

"Casa voastră este acel spațiu de confort
care vă reprezintă, așa cum o face și
haina pe care o purtați."
Dacă vreodată v-ați întrebat care ar fi factorii
care vă afectează viața, cu siguranță unul din ei
ar fi spațiul în care locuiți sau vă desfășurați
activitatea. Casa sau biroul sunt cele mai
importante locuri unde vă petreceți cea mai
mare parte a zilei. Aceste spații sunt zone unde
vă relaxați, activați sau socializați cu familia,
prietenii sau chiar clienții voștri. Atmosfera de
aici ar trebui să trezească admirația altora, dar
în același timp să vă creeze un sentiment de
bucurie și relaxare. Locuința unei persoane de
succes este obligatoriu să fie specială!
Designul de interior – nu reprezintă doar o
îmbunătățire a condițiilor adusă locuinței,
căutarea de noi trenduri „la modă” pe care să
le aplicați, opinia prietenilor sau necesitatea
de a înlocui mobilierul vechi sau finisajele –
aceasta este mult mai mult decât atât!
Obiceiurile sau nevoile, starea de spirit, chiar
și caracterul se formează din tot ceea ce vă
înconjoară și vice-versa. De aceea și casa
voastră reprezintă unul din aceste medii! Prin
urmare, dacă doriți să vă schimbați viața sau să
atingeți obiectivele dorite, câteva transformări
vor contribui la acest lucru.

Și nu este neapărat necesar să începeți o renovare majoră, în cazul în care
nu v-ați propus asta, uneori este suficient doar să împrospătați decorul ca să
simțiți schimbarea.
Este important ca designul interior să fie personalizat în funcție de fiecare
persoană în parte, de necesitatea individuală, în așa fel ca să creeze condiții
favorabile pentru schimbarea vieții și pentru dezvoltarea personală.
De exemplu – sunteți pasionat de yoga, meditații sau sport, dar în casa
voastră nu există o astfel de cameră. Iar când în fiecare dimineață începeți
„aranjarea” coltului prin căutarea obiectelor necesare – covor, muzica sau alte
echipamente sportive, timpul pierdut vă omoară cheful. Cum ar fi să aveți o
cameră destinată hobby-ului sau cel puțin un colț destinat pentru pasiunea
voastră? În primul rând aceasta ar fi locul unde vă puteți retrage din lumea
grijilor cotidiene și practica ceea ce vă aduce energie pozitivă, vă relaxează și
vă încarcă bateriile. Din acest motiv, un design individual și personalizat vă
poate ajuta în acest scop!
Și totuși: „Cum să realizați un interior care să vă aducă succes și în care să vă
simtiți bine?” În primul rând trebuie să luați în calcul că acest spațiu ar trebui
să se potrivească temperamentului vostru. Interiorul trebuie să fie elegant,
deoarece stilul innobileaza omul, făcându-l să fie mai încrezător și mai
grațios. În funcție de efectul psihologic pe care doriți să îl obtineți este
necesar să alegeți echilibrat gama cromatică. Iar cu un iluminat ales corect vă
puteți crea starea emoțională dorită în orice moment al zilei. O atenție
deosebită trebuie acordată obiectelor decorative, deoarece acestea
crează energia din interiorul spațiului – fie aceasta este una pozitivă,
negativă sau neutră.
Învestiți în locuința vostră! Un design de calitate va rezista în timp, va
crește încrederea celor care vor intra aici și va crea confortul la care ați
pretins. Într-un interior atrăgător este esențial să accentuați individualitatea
voastră, să creați armonie și să faceți totul cu stil și bun gust. Doar așa veți
putea atrage succes în viața și activitatea pe care o desfășurați.
Așa veți deveni un om mai fericit!
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Concluzii și sfaturi
Și acum dacă tot ai aflat cum poți să-ți creezi un stil
de viață confortabil, ergonomic și estetic, îți
confirm că ești pregătit să faci schimbările.
Analizează-ți locuința și gândește-te ce îți place și
ce nu, ce îți aduce bucurie și ce nu, ce îți folosește
sau ce îți lipsește. Și doar atunci încearcă să aduci
o notă personală spațiului tău, în așa fel ca să
reprezinte cu adevărat personalitatea și stilul tău.
Fii creativ și experimentează!
Iar dacă ți-ai propus să avansezi și mai mult în acest
domeniu sau ți-ai propus să devii și tu DESIGNER
de INTERIOR, atunci îți recomand să citești cartea
mea Design interior – De la PASIUNE la AFACERE.
Cum să devii designer de interior care te va ghida
pe tot parcursul profesional!!!
Ținem legătura,
cu drag, Natalia
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MULT SUCCES!!!!
Sunt sigură că ai nevoie de asta :)

DATE CONTACT
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