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 یتجار یخلدا یطراح
 تیحوزه در حال فعال نیکه در ا  ینیاست که اغلب مهندس  یدر حوزه معمار یرشته کاربرد کی یتجار یداخل یحرفه طراح

به  یو ساده ا زیانگ  جانیرشته ه یتجار یطراح نیو همچن یداخل یشوند. طراح یمردم م یهستند دچار سوتفاهم از سو

 اریبس یسالم و کاربرد من،یا  یداخل یها طیمح جادیو ا یزیبرنامه ر یبرا یتجار یداخل یکه طراح  نیز ارسد. غافل ا ینظر م

که   ردیصورت بگ یبه نحو دیبا یتجار یداخل یاست. در واقع طراح  یسطح دمانیو چ ناتیفراتر از تزئ یزیمهم بوده و چ

 شانیامن را برا  یطیحآن ها م  یها ازیبه ن ییمتفاوت جذب خود کند و بتواند ضمن پاسخگو یها قهیافراد مختلف را با سل

 فراهم کند.

 نیکارها و رفتار انسان و همچن  انیپا ،یفضا، مصالح ساختمان یزیبرنامه ر نهیدر زم یا  ژهیدانش و دیبا یطراح داخل کی

 طیدر مح شیآموزش، تجربه و آزما  قیدانش از طر نیمختلف داشته باشد. ا یداخل یها طیرنگ ها در مح یروان شناس

 یشتریب تیاز اهم  ،یداخل یطراح یشاخه ها رینسبت به سا یارداخل تج ی. عالوه بر آن، طراحدیآ  یصنعت به دست م

 هقیانجام شود که افراد مختلف با سل  یطور دیفروشگاه با ایمغازه  ،یمرکز تجار کیدر  یتجار یداخل یبرخوردار است. طراح

و  دیریدر نظر بگ اخانه ر  یاعضا  یقهیسل دیخانه، شما با یداخل یمختلف را به سمت خود جذب کند. برعکس، در طراح یها

 .دیبده شنهادیرا پ یمختلف یاساس طرح ها  نیبر ا

بودن  طیپس از واجد شرا یداخل یتواند به متخصصان طراح ی( مینظام مهندس نی)و همچن یداخل یطراح تیصالح یشورا

 یو تجربه کار التیتحص طیشرا هیاتفاق پس از برآورده ساختن کل  نیدهد. ا قیو تصد یدولت، گواه دییدر امتحان مورد تأ

است که طراحان   لیدل نیدهد. به هم یدر صنعت رخ م نیتمر یبرا یاصل  یها تیتوسعه دانش آن ها در مورد صالح یبرا

 خدمات خود را ارائه دهند. رون،یب طیعبور کنند تا بتوانند در مح  یسخت اریبس یاز پروسه  دیو معماران، با یداخل

 یو تجار یمدن ،یفرهنگ ،یآموزش  ،یپزشک ،یاز جمله مسکون  یداخل یها طیاز مح  یانواع مختلف  جادیا  یبرا یداخل طراحان

فروشگاه  شامل دفاتر، یداخل یتجار یها طیاز فضاها و مح  یگسترده ا  فیشامل ط یتجار یداخل یکنند. طراح  یتالش م

 شود. یاست که در آن تجارت انجام م  ییفضاها ریها و سا ورانمغازه ها، رست ای یخرده فروش یها

مشغول به کار  یکه در ساختمان  یشرکت یشوند که بتوانند برا یطراح یبه گونه ا دیبا یتجار یداخل یفضاها نیا  حداقل،

تجارت  یمناسب برا یبا طراح یداخل یاست که فضاها  نیداشته و کارآمد باشند. نکته قابل توجه ا یکاف  ییاست، کارا

 نیمهم است، که ا اریو کارمند بس یتجربه مشتر یبرا یفروش هخرد ای یتجار یفضا انیو جر دمانیهستند. چ یضرور

 رد.بگذا ریمدت تجارت تأث یطوالن تیبر موفق میتواند به طور مستق یمومضوع م

را  یتجار یفضاها نیو مطلوب ا قیدق ونیو دکوراس یهستند که ساخت و ساز و طراح یافراد حرفه ا  یتجار یداخل طراحان

شرکت  ییبایکه با برند و ز  یا  هیانتخاب مواد، رنگ ها و اثاث  یرا برا انیمشتر یکنند. طراحان داخل  یم تینظارت و هدا
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 طیمح یبرا لیاستفاده از فضاها، انتخاب وسا  ،یداخل یوارهایطرح د توانند یکنند. طراحان م  یم ییسازگار باشد، راهنما

 یپروژه ساخت و ساز کار م یکه رو  یمتخصصان نیدهند. طراح، روند کار را ب بینوع و ظاهر پنجره ها را ترت یو حت یتجار

 کند.  یو هماهنگ م تیکنند هدا

 ،یدولت یفضاها ،یادار  یساختمان ها ،یصنعت یاصالح کارخانه ها  ای جادیا  یبرا یبه طور گسترده ا یتجار یداخل طراحان

که کار طراحان   ی. در حالرندیگ  یمورد استفاده قرار م یموارد مناطق مسکون یها و مغازه ها، انبارها و در بعض یخرده فروش

وجود دارد. به  یدسته از طراحان حرفه ا نیدر ا یادیز یها تیچالش ها و خالق است،واقعًا متنوع و جذاب   یتجار یداخل

در فضا، در  لیوسا حیصح عیاما بدون توز  د،یفضا را داشته باش نیو بهتر نیشتریب دیتوان یشما م د،یداشته باش ادی

 .داشتنخواهد  یارزش  یملک شما از نظر ظاهر ،یعال  یبا طراح ییبا مکان ها سهیمقا

 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: یتجار یداخل یطراحتصاویر مرتبط با 
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 درباره شرکت دکوطرح
ست که از دهه نود شمسی ترین معماران ایرانیباتجربهشرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح گروهی زبده از بهترین و 

های معماری از جمله دکوراسیون و طراحی داخلی، بازسازی اداری، تجاری و منزل، در ایران و کشورهای همسایه انواع پروژه

حبیبی هم اکنون کند. این گروه به مدیریت مهندس ابراهیم حبیبی و احسان تعمیرات، نما و سایر خدمات دیگر را ارائه می

 باشد.رسانی مشغول میدر منطقه لواسانات فعال است و به صورت حضوری و غیرحضوری به خدمت

باشد ترین فاکتورهایی که در یک شرکت طراحی دکوراسیون داخلی بسیار مهم است جلب رضایت مشتری و کارفرما میاز مهم

هنگامی که در محیطی زندگی می کنید باید عالوه بر زیبایی حس امنیت و آرامش را طراحی کنید، که این عمل به وسیله 

های انجام شده را به عنوان نمونه توانید تمامی پروژهوطرح شما میدر دک .شودشرکت های دکوراسیون داخلی محقق می

 ی رایگان ما از ما بپرسید.کار ببینید و هر سوالی که داشتید در مشاوره

های خود را شروع های معماری و دکوراسیون داخلی با به کار گیری نیروهای مجرب و ماهر در این زمینه فعالیتشرکت

به آنان خدماتی از جمله طراحی داخلی با کاربری های مختلف مانند مسکونی، اداری، ویال، تجاری و  کنند که با مراجعهمی

مشغول  1389کار در این زمینه که از سال های کهنهتوصیه ما به عنوان یکی از شرکت .غیره به شما ارائه داده خواهد شد

منزلتان سعی کنید که نمونه کارهای شرکت های دکوراسیون به کار بوده این است که قبل از شروع به انتخاب دکور برای 

های معماری و فراموش نکنید که برخی از شرکت .ها اطالع پیدا کنیدداخلی را بررسی کنید و سطح کیفی و از قیمت آن

یز برخوردار دکوراسیون داخلی کیفیت بیشتری در زمینه های کاری خود به کار فرما ارائه می دهند که از هزینه باالتری ن

همچنین هنگامی که تصمیم به بازسازی فضای خود دارید بهتر است که یک بار به صورت اصولی و درست انجام  .باشدمی

 .تری برای شما ماندگار بماندگیرد تا مدت طوالنی

ه ما آن را برای یکی دیگر از مزایای شرکت معماری دکوطرح صرفه جویی در زمان، کاهش هزینه، نظارت و اجرای دقیق است ک

شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح در تهران به عنوان یک شرکت معماری  . آوریمشما کارفرمایان عزیز به ارمغان می

کند و ما همواره در این شرکت و دکوراسیون داخلی، بسته به نیاز مخاطب و با توجه به ضوابط نظام مهندسی فعالیت می

ها با داشتن و به لکرد در حرفه خود را داشته باشیم و با افتخار اعالم می کنیم که در طی این سالسعی کرده ایم بهترین عم

کار گیری کادری مجرب و حرفه ای در تمام زمینه های ساختمان در خدمت شما کارفرمایان عزیز هستیم و این اطمینان خاطر 

 . یالی راحت به ما بسپاریدرا به شما خواهیم داد که می توانید پروژه های خود را با خ

ها تجربه گروه معماری و طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دکوطرح با داشتن متخصصین با تجربه و کاردان، و همچنین سال

ی کاری موفق در زمینه پروژه های ساخت، بازسازی و دکوراسیون داخلی، توانسته است به برندی معتبر تبدیل شود تا اعتماد 

ایان عزیز را جلب کرده و نهایت رضایت را برای شما عزیزان به ارمغان بیاورد. همچنین با ارائه جز به جز مراحل شما کارفرم

گروه معماری و طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دکوطرح   .پروژه های خود، شما را در جریان تک تک نکات قرار داده است
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بررسی کرده و کمک متخصصان خود، در رفع مشکالت و بهتر کردن شرایط،  با شناسایی دقیق مشکالت هر سازه، آن را با دقت

 .می کوشد

ها را با دقت رعایت کرده و همواره گروه دکوطرح با دانستن تمام نکات مورد نیاز برای طراحی و اجرای یک سازه، همه آن

اوت را برای شما ایجاد کند تا عالوه سعی کرده است تا ضمن حفظ امنیت و آرامش شما عزیزان، فضایی زیبا با ظاهری متف

 .آن محیط، شما نیز از گروه دکوطرح نهایت رضایت را داشته باشید  بر داشتن احساس آرامش در

 با ما تماس بگیرید!

 

 شرکت دکوطرح تماس با
 برای سادگی کار شما عزیزان لینک های شبکه های اجتماعی در بخش زیر قابل کلیک هستند.

 09199191741     |       09122460089 همراه تلفن

021 - 26570264 دفتر تلفن  

عصر  6صبح الی  8شنبه تا پنجشنبه   کاری  ساعت  

 decotarhco.com تیوبسا

 decotarhco@ نستاگرامیا

 decotarhco@ تریتو

ebi_hbbi@ تلگرام  

info@decotarhco.com لیمیا  

 www.castbox.fm/ch/4571986 باکس کست

www.youtube.com/channel/UCjxQiU_VaVkPikDpl2_O52g وبیوتی  

www.aparat.com/decotarhco آپارات  
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 زیر خیلی سریع وارد سایت شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح شوید QRبا اسکن کد 
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