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 مغازه یداخل یطراح
را  یطراح نیبهتر دیکه بتوان  نیعلم است. ا  کیهنر و هم  کیمغازه شما هم  یداخل یفروشگاه و طراح دمانیچ یزیبرنامه ر

 ازمندین د،یرا به داخل دعوت کرده و به محصوالت خود جذب کن یشتریب یها یتا مشتر دیخود انجام ده یمغازه یبرا

 نیا  دمانیتوجه کرد. چرا که در چ یبه نکات مختلف دیمغازه با کی یداخل یطراح یباشد. برا یم یادیز اریدقت و توجه بس

. دیخود انتخاب کن یغازهم یرا برا یکل  یطراح کیو با توجه به آن ها،  دیریرا در نظر بگ یادیافراد ز  یقهیسل دیبا ط،یمح

شما  یمغازه یبا نقشه برا مناسب یانتخاب طراح  نیآن دارد. همچن  یطراح یدر نحوه یادیز تیشما اهم یمغازه ینقشه

فروشگاه شما،  یمانند اندازه یمناسب به عوامل مختلف یمغازه است. انتخاب طراح یداخل یقسمت طراح نیمهم تر

 دارد. یو از همه مهم تر به بازار هدف شما بستگ دیفروش یکه م  ییکاالها

توانند  یم ایخود برسند  یتر به خواسته عیخواهند هر چه سر یآن ها عجله دارند و م  ایشما چگونه هستند؟ آ انیمشتر

را  سیفروشگاه بزرگ و سلف سرو کی یها یژگیآن ها و  ایکاال کنند؟ آ  یوقت خود را صرف فکر کردن و انتخاب صبورانه

همان  قا  یدق دیخواه یم ایکنند؟ آ  ییرا در سراسر فروشگاه راهنما ادوست دارند همکاران شما آن ه ایدهند  یم حیترج

 دیبازد زیشما ن یکاالها  گریدر سراسر فروشگاه به دنبال آن بگردند و از د ایکنند   دایدارند را به سرعت پ ازیرا که به آن ن یزیچ

 کنند؟

 شما باشد. یمغازه یداخل یانتخاب طراح  یبرا یتواند قدم بزرگ یت باال مدادن به سواال پاسخ

ندارد.  یبه توجه چندان ازیاز مواقع ن  یاریاست و در بس  یساده ا اریکار بس  یو جذب مشتر یمدار یمشتر دیتصور کن دیشا

کردن   تیهدا ینحوه یقرار گرفتن کاالها و حت ینحوه ،یصحبت کردن شما با مشتر ینحوه و مطالعات، قاتیاما طبق تحق

که امروزه در   یاز مسائل  یکیبرخوردار است. به عنوان مثال  یادیز اریبس تیمختلف مغازه از اهم یبه قسمت ها یمشتر

 ایساعت  یبه داخل مغازه در جهت عقربه ها انیمشتر تیمتخصصان مورد بحث است، هدا انیو در م یابیبازار یکارگاه ها

 خالف آن است.

ساعت در داخل فروشگاه  یخالف جهت عقربه ها ایساعت  یرا در جهت عقربه ها انیمشتر دیمغازه داران با نکهیمورد ا در

کنند که از آنجا که اکثر مردم راست   یادعا م  یطرف، برخ کیوجود دارد. از  یادیز یبحث ها ر،یخ ایکنند   تیخود هدا یها

 یمغازه را در جهت خالف جهت عقربه ها طیراست گردش کنند و مح متدارند به س لیاتم یدست هستند، به طور ذات

 هینقل لیحرکت وسا یبا الگو یشتریارتباط ب  داریدهد که جهت خر ینشان م گریحال، مطالعات د نیکنند. با ا  یم یساعت ط

 نیکنند بنابرا  یم ینندگدر سمت چپ جاده را ایو استرال سیدر انگل انیآن ها دارد. به عنوان مثال، مصرف کنندگان و مشتر

 رانیمانند ا ییکشورها  انیو مشتر دارانیکه خر  یساعت حرکت کنند. در حال یدارند در فروشگاه ها در جهت عقربه ها لیتما

 ند.چرخ یکنند هنگام ورود به مغازه معموال  به سمت راست م  یحرکت م ابانیخ ایمتحده که در سمت راست جاده  االتیا  ای
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 هیوجود دارد که نظر یتر یرسد شواهد قو یبه نظر م م؟یمغازه باور داشته باش یداخل یرا جهت طراح یکدام تئور  نیبنابرا

 یخاطر نشان کرد: الگو ”داریدرون ذهن خر“کتاب   سندهینو کند. همانطور که هرب سورنسن،  یم دییرا تأ یرفتار رانندگ

 ایدر انگلستان، استرال PathTrackerساعت است، اما مطالعات  یمتحده خالف جهت عقربه ها االتیحرکت در مغازه ها در ا

ما؟ بهتر است  هیساعت است. توص یبه حرکت در جهت عقربه ها شتریب انیاز مشتر  یاریبس لیدهد تما یو ژاپن نشان م

 .دیروش ها را امتحان کن نیا  یو هردو دیرا بسنج یتئور نیدر ابتدا خودتان ا

و  یداخل یطراح ایآ  د؟یده یدرست را انجام م یریگ  میشما در مراحل مختلف، تصم ایکه آ  دیاز خودتان سوال کن  شهیهم

تواند شما را در جهت  یفروشگاه، م یکنون  تیحالت خود قرار دارد؟ اطالع داشتن از وضع نیو افراد در بهتر لیوسا دمانیچ

و رفتار افراد مختلف را  دیباش قیدق اریدر رفتار مردم در فروشگاهتان بس دیکند. شما و کارمندانتان با  تیهدا شرفتتانیپ

 یصبر م شتریروند، در کدام قسمت فروشگاه ب یکه به کجا م  دی. توجه داشته باشدیکن  یهنگام مواجهه با محصوالت بررس

 د،یکه چطور فروشگاهتان را بهتر کن  نیدر مورد ا دیتوان یم نیکنند. همچن  یکنند و از کنار کدام محصول به سرعت عبور م

 .دیاز افراد مختلف سوال بپرس

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

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

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

 باشد.رسانی مشغول میقه لواسانات فعال است و به صورت حضوری و غیرحضوری به خدمتدر منط

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

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

های انجام شده را به عنوان نمونه توانید تمامی پروژهدر دکوطرح شما می .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 نیروهای مجرب و ماهر در این زمینه فعالیت های معماری و دکوراسیون داخلی با به کار گیریشرکت

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

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

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

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

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

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

ای شرکت معماری دکوطرح صرفه جویی در زمان، کاهش هزینه، نظارت و اجرای دقیق است که ما آن را برای یکی دیگر از مزای

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 وابط نظام مهندسی فعالیت میو دکوراسیون داخلی، بسته به نیاز مخاطب و با توجه به ض

ها با داشتن و به سعی کرده ایم بهترین عملکرد در حرفه خود را داشته باشیم و با افتخار اعالم می کنیم که در طی این سال

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

 . را به شما خواهیم داد که می توانید پروژه های خود را با خیالی راحت به ما بسپارید

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

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

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

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

 .می کوشد

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

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

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

 09199191741     |         ۰۹۱۲۱۴۷۱۸۴۷       |       09122460089 همراه تلفن

021 - 26549173 تلفن دفتر  

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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